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1

จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอ

เดร์ มาน๊ะ 7,800.00          7,800.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ

7,800.00              

เกณฑ์ราคา

5/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

2

จ้างเหมาบคลากร - นายอักรอม อู

เซ็ง 7,200.00          7,200.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอักรอม อูเซ็ง

7,200.00              

เกณฑ์ราคา

3/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

3

จ้างเหมาบุคลากร - นายสุชาติ สุ

วาหล า 7,600.00          7,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายสุชาติ สุวาหล า

7,600.00              

เกณฑ์ราคา

9/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

4

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี

 มะสุยี 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอัสวานี มะสุยี

9,000.00              

เกณฑ์ราคา

1/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

5

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ 10,500.00        10,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ

10,500.00             

เกณฑ์ราคา

2/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

6

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน

 แสบีดิง 10,600.00        10,600.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาซียัน แสบีดิง

10,600.00             

เกณฑ์ราคา

15/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

7

จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือ

มะดิง 15,500.00        15,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายเซ้มซู ยือมะดิง

15,500.00             

เกณฑ์ราคา

6/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

8

จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สา

และ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอูสมัน สาและ

7,000.00              

เกณฑ์ราคา

13/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

9

จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุด

ดีน เบนโน 17,500.00        17,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายซอลาฮุดดีน เบนโน

17,500.00             

เกณฑ์ราคา

7/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564
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10

จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ

 ซี 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอับดุลเลาะ ซี

7,000.00              

เกณฑ์ราคา

11/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

11

จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ

7,000.00              

เกณฑ์ราคา

10/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

12

จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา 

ยามาลอเด็ง 6,850.00          6,850.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง

6,850.00              

เกณฑ์ราคา

15/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

13

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมหมัด

กามาล อาแว 7,550.00          7,550.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมูฮัมหมัดกามาล อาแว

7,550.00              

เกณฑ์ราคา

8/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

14

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ

 แมจิ 16,500.00        16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ

16,500.00             

เกณฑ์ราคา

22/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

15

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา

 ดาหาแมง 16,500.00        16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวซูไรดา ดาหาอมง

16,500.00             

เกณฑ์ราคา

23/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

16

จ้างเหมาบคลากร - นางสาววันณูร

อาซัน โต๊ะกานิ 16,500.00        16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาววันณูรอาซัน โต๊ะกานิ

16,500.00             

เกณฑ์ราคา

21/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

17

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกู

ซัยฟะห์ ต่วนแดร์ 16,500.00        16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วนแดร์

16,500.00             

เกณฑ์ราคา

25/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

18

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอา

มีณา ฮามะ 16,500.00        16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอามีณา ฮามะ

16,500.00             

เกณฑ์ราคา

26/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

19

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย

 มะแด 16,500.00        16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวโซเฟีย มะแด

16,500.00             

เกณฑ์ราคา

24/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

20

จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม 

มะลี 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายดุลซาลัม มะลี

7,000.00              

เกณฑ์ราคา

12/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564
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21

จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตา

เละ 16,000.00        16,000.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายอัควาน ตาเละ

16,000.00             

เกณฑ์ราคา

19/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

22

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอี

มาน ซีนา 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวนุรอีมาน ซีนา

9,000.00              

เกณฑ์ราคา

20/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

23

จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือ

ซะ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายลุด มะรือสะ

7,000.00              

เกณฑ์ราคา

17/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

24

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมูหะมะสะเปียง มาน๊ะ

6,600.00              

เกณฑ์ราคา

18/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

25

จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ 

มะลี 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาหะมะ มะลี

6,600.00              

เกณฑ์ราคา

16/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

26

จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม 

สาลาโด 5,000.00          5,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอิบรอฮิม สาลาโด

5,000.00              

เกณฑ์ราคา

4/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

27

จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนู

ดีน อะ 5,000.00          5,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายไอมานนูดีน อะ

5,000.00              

เกณฑ์ราคา

30/2565 ลว.30/9/2564 5/11/2564

28

ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 

ปจด.กย.64 10,700.00        10,700.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด

10,700.00             

เกณฑ์ราคา

108/2563 ลว.28/9/2563 5/11/2564

29

ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 

ปจด.กย.64 2,000.00          2,000.00      

เฉพาะเจาะจง
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด

2,000.00              

เกณฑ์ราคา

109/2563 ลว.28/9/2563 5/11/2564

30 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร งวดท่ี 2 119,440.00      119,440.00   

เฉพาะเจาะจง
 - นางฮาลีละห์ รีรา

119,440.00           

เกณฑ์ราคา

29/2565 ลว.1/10/2564 5/11/2564

31 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร งวดท่ี 3 64,920.00        64,920.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางฮาลีละห์ รีรา

64,920.00             

เกณฑ์ราคา

29/2565 ลว.1/10/2564 5/11/2564
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32

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 20,000.00        20,000.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.ฐานบดีรวมภัณฑ์ จ ากัด

20,000.00             

เกณฑ์ราคา

269/2564 ลว.26/7/2564 5/11/2564

33

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 

รายการ 4,850.00          4,850.00      

เฉพาะเจาะจง
บ.ฐานบดีรวมภัณฑ์ จ ากัด

4,850.00              

เกณฑ์ราคา

255/2564 ลว.15/6/2564 5/11/2564

34 จ้างเหมาก้ันห้องแยก 39,900.00        39,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอเซอร์วิส 39,900.00             เกณฑ์ราคา 247/2564 ลว20/7/2564 5/11/2564

35 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ า 19,260.00        19,260.00     เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอเซอร์วิส 19,260.00             เกณฑ์ราคา 242/2564 ลว.9/7/2564 5/11/2564

36

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัง จ านวน 1 

รายการ 12,500.00        12,500.00     

เฉพาะเจาะจง
ร้านย่ีงอเซอร์วิส 

12,500.00             

เกณฑ์ราคา

297/2564 ลว.22/7/2564 5/11/2564

37

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัง จ านวน 1 

รายการ 6,800.00          6,800.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านย่ีงอเซอร์วิส 

6,800.00              

เกณฑ์ราคา

246/2564 ลว.11/6/2564 5/11/2564

38

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัง จ านวน 2 

รายการ 4,150.00          4,150.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านย่ีงอเซอร์วิส 

4,150.00              

เกณฑ์ราคา

241/2564 ลว.9/6/2564 5/11/2564

39 จ้างขนส่งยูนิตทันตกรรม 12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอดิศักด์ิ มามุ 12,000.00             เกณฑ์ราคา 263/2564 ลว.13/8/2564 12/11/2564

40 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ปจด.กย.64 57,130.90        57,130.90     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 57,130.90             เกณฑ์ราคา 390/2564 ลว.30/9/2564 12/11/2564

41

จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.ตค.

64 155,150.00      155,150.00   

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส

155,150.00           

เกณฑ์ราคา

1/2565 ลว.30/9/2564 12/11/2564

42 จ้างเหมาประกอบอาหาร 148,150.00      148,150.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพัชณี แวดาราแม 148,150.00           เกณฑ์ราคา 9/2565 ลว.15/10/2564 12/11/2564

43 จ้างเหมาประกอบอาหาร 50,000.00        50,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนูรฟาติน - ซุปเคร่ืองใน 50,000.00             เกณฑ์ราคา 12/2564 ลว.15/10/2564 12/11/2564

44 จ้างเหมาประกอบอาหาร 76,800.00        76,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวยามีล๊ะ แมซา 76,800.00             เกณฑ์ราคา 13/2565 ลว.15/10/2564 12/11/2564

45 จ้างเหมาประกอบอาหาร 20,800.00        20,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวแวสะปิเยาะ จินตรา 20,800.00             เกณฑ์ราคา 14/2565 ลว.15/10/2564 12/11/2564

46 จ้างเหมาประกอบอาหาร 48,300.00        48,300.00     เฉพาะเจาะจง  - นางฟารีดะห์ สะอุ 48,300.00             เกณฑ์ราคา 11/2565 ลว.15/10/2564 12/11/2564

47 จ้างเหมาประกอบอาหาร 36,800.00        36,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวรานี หามิ 36,800.00             เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.15/10/2564 12/11/2564
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48 จ้างเหมาประกอบอาหาร 165,000.00      165,000.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวแวสะปิเยาะ จินตรา 165,000.00           เกณฑ์ราคา 10/2565 ลว.15/10/2564 12/11/2564

49

จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.ตค.

64 303,755.00      303,755.00   

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ

303,755.00           

เกณฑ์ราคา

299/2564 ลว.30/9/2564 12/11/2564

50

ซ้ือครุภัณฑ์การพทย์ จ านวน 1 

รายการ 136,000.00      136,000.00   

เฉพาะเจาะจง
หจก.ฟิตเนส โมทิเวช่ัน

136,000.00           

เกณฑ์ราคา

2/2564 ลว.4/10/2564 12/11/2564

51

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 1,400.00          1,400.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านมะแอ

1,400.00              

เกณฑ์ราคา

275/2564 ลว.1/7/2564 12/11/2564

52

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 

รายการ 394.00            394.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านมะแอ

394.00                 

เกณฑ์ราคา

288/2564 ลว.14/7/2564 12/11/2564

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,990.00          2,990.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านโคกเคียนโมบาย

2,990.00              

เกณฑ์ราคา

291/2564 ลว.15/7/2564 12/11/2564

54

ซ้ือวัสดุง่านบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 2,495.00          2,495.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านณรงค์ เคร่ืองครัว

2,495.00              

เกณฑ์ราคา

275/2564 ลว.1/7/2564 12/11/2564

55

ซ้ือวัสดุง่านบ้านงานครัว จ านวน 13

 รายการ 2,478.00          2,478.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านมะแอ

2,478.00              

เกณฑ์ราคา

302/2564 ลว.23/7/2564 12/11/2564

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,190.00          3,190.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านโคกเคียนโมบาย

3,190.00              

เกณฑ์ราคา

309/2564 ลว.27/7/2564 12/11/2564

57 ซ้ืวัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 1,100.00          1,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวันย่ีงอ 1,100.00              เกณฑ์ราคา 333/2564 ลว.9/8/2564 12/11/2564

58

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 79.00              79.00          

เฉพาะเจาะจง
ร้านมะแอ

79.00                  

เกณฑ์ราคา

332/2564 ลว.9/8/2564 12/11/2564

59 ซ้ือวัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 660.00            660.00         เฉพาะเจาะจง  - นางฟาตีเมาะ กือจิ 660.00                 เกณฑ์ราคา 347/2564 ลว.19/8/2564 12/11/2564

60 ซ้ือวัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 4,499.35          4,499.35      เฉพาะเจาะจง บ.หาดทิพย์ จ ากัด 4,499.35              เกณฑ์ราคา 357/2564 ลว.30/8/2564 12/11/2564
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61

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 850.00            850.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านมะแอ

850.00                 

เกณฑ์ราคา

337/2564 ลว.13/8/2564 12/11/2564

62

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 

รายการ 17,800.00        17,800.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.ไอเดียดีพลัส จ ากัด

17,800.00             

เกณฑ์ราคา

1/2565 ลว.15/10/2564 15/11/2564

63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเมดิทรอน 5,000.00              เกณฑ์ราคา 249/2564 ลว.11/6/2564 15/11/2564

64 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,096.00          6,096.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 6,096.00              เกณฑ์ราคา 19/2564 ลว.9/11/2563 15/11/2564

65 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,716.00          1,716.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 1,716.00              เกณฑ์ราคา 33/2564 ลว.13/11/2563 15/11/2564
66 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 17,808.00        17,808.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 17,808.00             เกณฑ์ราคา 45/2564 ลว.18/11/2563 15/11/2564

67 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,032.00          2,032.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 2,032.00              เกณฑ์ราคา 114/2564 ลว.7/1/2564 15/11/2564

68

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 5 รายการ 93,889.00        93,889.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็กซ์แลบ จ ากัด

93,889.00             

เกณฑ์ราคา

61/2564 ลว.7/7/2564 15/11/2564

69

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 5 รายการ 38,635.00        38,635.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็กซ์แลบ จ ากัด

38,635.00             

เกณฑ์ราคา

58/2564 ลว.7/7/2564 15/11/2564

70

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 5 รายการ 86,250.00        86,250.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.อินโนเมด จ ากัด

86,250.00             

เกณฑ์ราคา

60/2564 ลว.7/7/2564 15/11/2564

71

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 5 รายการ 86,250.00        86,250.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.อินโนเมด จ ากัด

86,250.00             

เกณฑ์ราคา

54/2564 ลว.30/6/2564 15/11/2564

72

ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวต่ ากว่า

เกณฑ์ 9,630.00          9,630.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านกรุงเทพเคร่ืองเรือน 9,630.00              

เกณฑ์ราคา

93/2564 ลว.6/1/2564 16/11/2564

73

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ 3,424.00          3,424.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านกรุงเทพเคร่ืองเรือน 3,424.00              

เกณฑ์ราคา

94/2564 ลว.6/1/2564 16/11/2564

74 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900.00          2,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราแบตเตอร่ี 2,900.00              เกณฑ์ราคา 241/2564 ลว.11/6/2564 16/11/2564
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75 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,200.00          2,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด 2,200.00              เกณฑ์ราคา 103/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

76

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ 11,400.00        11,400.00     

เฉพาะเจาะจง

ทอพพิเคิล เมด 11,400.00             

เกณฑ์ราคา

50/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

77

ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 

รายการ 12,500.00        12,500.00     

เฉพาะเจาะจง

บ.แม็ค เมดิคัล จ ากัด 12,500.00             

เกณฑ์ราคา

21/2564 ลว.3/3/2564 16/11/2564

78

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 4 รายการ 40,650.00        40,650.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.อินโฟไดนอสติค 40,650.00             

เกณฑ์ราคา

51/2564 ลว.7/6/2564 16/11/2564

79

ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 

รายการ 7,500.00          7,500.00      

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 7,500.00              

เกณฑ์ราคา

16/2564 ลว.18/2/2564 16/11/2564

80 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,712.00          1,712.00      เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง จ ากัด 1,712.00              เกณฑ์ราคา 137/2564 ลว.29/1/2564 16/11/2564

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,500.00        14,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 14,500.00             เกณฑ์ราคา 113/2564 ลว.7/1/2564 16/11/2564

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,770.00          4,770.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด 4,770.00              เกณฑ์ราคา 124/2564 ลว.8/1/2564 16/11/2564

83 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 39,000.00        39,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด 39,000.00             เกณฑ์ราคา 111/2564 ลว.7/1/2564 16/11/2564

84

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองน่ึงฆ่า

เช้ือ 37,589.10        37,589.10     

เฉพาะเจาะจง

บ.น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด 37,589.10             

เกณฑ์ราคา

202/2564 ลว.18/5/2564 16/11/2564

85 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,870.00        24,870.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด 24,870.00             เกณฑ์ราคา 55/2564 ลว.7/12/2563 16/11/2564

86

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 6 รายการ

92,708.00        

92,708.00     

เฉพาะเจาะจง

เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 92,708.00             

เกณฑ์ราคา

66/2564 ลว.6/8/2564 16/11/2564

87

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 4 รายการ

58,624.00        

58,624.00     

เฉพาะเจาะจง

เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 58,624.00             

เกณฑ์ราคา

67/2564 ลว.6/8/2564 16/11/2564

88 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,640.00          4,640.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัด 4,640.00              เกณฑ์ราคา 39/2564 16/11/2563 16/11/2564

89 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,150.00          1,150.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัด 1,150.00              เกณฑ์ราคา 94/2564 ลว.25/12/2563 16/11/2564
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90 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,100.00          4,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัด 4,100.00              เกณฑ์ราคา 127/2564 ลว.8/1/2564 16/11/2564

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,222.50          7,222.50      เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,222.50              เกณฑ์ราคา 115/2564 ลว.7/1/2564 16/11/2564

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,045.50          6,045.50      เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 6,045.50              เกณฑ์ราคา 104/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

93

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ 5,310.00          5,310.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด

5,310.00              

เกณฑ์ราคา

84/2564 ลว.8/3/2564 16/11/2564

94

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ 1,212.00          1,212.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด

1,212.00              

เกณฑ์ราคา

73/2564 ลว.5/3/2564 16/11/2564

95

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 

รายการ 2,100.00          2,100.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด

2,100.00              

เกณฑ์ราคา

72/2564 ลว.5/3/2564 16/11/2564

96

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ 8,670.00          8,670.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด

8,670.00              

เกณฑ์ราคา

71/2564 ลว.5/3/2564 16/11/2564

97

ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 

รายการ 825.00            825.00         

เฉพาะเจาะจง

บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด 825.00                 

เกณฑ์ราคา

9/2564 ลว.20/1/2564 16/11/2564

98

ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 3 

รายการ 2,600.00          2,600.00      

เฉพาะเจาะจง

บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด 2,600.00              

เกณฑ์ราคา

31/2564 ลว.17/5/2564 16/11/2564

99

ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 

รายการ 750.00            750.00         

เฉพาะเจาะจง

บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด 750.00                 

เกณฑ์ราคา

9/2564 ลว.20/1/2564 16/11/2564

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 23,252.00        23,252.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 23,252.00             เกณฑ์ราคา 51/2564 ลว.7/12/2563 16/11/2564

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,750.00          3,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 3,750.00              เกณฑ์ราคา 105/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

102 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 16,704.00        16,704.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 16,704.00             เกณฑ์ราคา 131/2564 ลว.8/1/2564 16/11/2564

103 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 24,399.20        24,399.20     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 24,399.20             เกณฑ์ราคา 23/2564 ลว.9/11/2563 16/11/2564

104 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ 39,468.80        39,468.80     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 39,468.80             เกณฑ์ราคา 73/2564 ลว.23/12/2563 16/11/2564
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105

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ 4,000.00          4,000.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านเซาท์เทิร์น เมด 4,000.00              

เกณฑ์ราคา

60/2564 ลว.5/2/2564 16/11/2564

106

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ 12,000.00        12,000.00     

เฉพาะเจาะจง

ร้านเซาท์เทิร์น เมด 12,000.00             

เกณฑ์ราคา

66/2564 ลว.8/2/2564 16/11/2564

107

ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 

รายการ 22,000.00        22,000.00     

เฉพาะเจาะจง

ร้านเซาท์เทิร์น เมด 22,000.00             

เกณฑ์ราคา

48/2564 ลว.25/8/2564 16/11/2564

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 7,500.00              เกณฑ์ราคา 43/2564 ลว.18/11/2563 16/11/2564

109 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 29,790.00        29,790.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 29,790.00             เกณฑ์ราคา 26/2564 ลว.9/11/2563 16/11/2564

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,800.00          8,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,800.00              เกณฑ์ราคา 96/2564 ลว.25/12/2563 16/11/2564

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 89,210.00        89,210.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 89,210.00             เกณฑ์ราคา 97/2564 ลว.28/12/2563 16/11/2564

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,300.00          6,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,300.00              เกณฑ์ราคา 98/2564 ลว.28/12/2563 16/11/2564

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,000.00              เกณฑ์ราคา 149/2564 ลว.29/1/2564 16/11/2564

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,940.00          3,940.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 3,940.00              เกณฑ์ราคา 159/2564 ลว.4/3/2564 16/11/2564

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,940.00          3,940.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 3,940.00              เกณฑ์ราคา 155/2564 ลว.4/3/2564 16/11/2564

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,040.00          2,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 2,040.00              เกณฑ์ราคา 112/2564 ลว.7/1/2564 16/11/2564

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,820.00        11,820.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 11,820.00             เกณฑ์ราคา 29/2564 ลว.11/11/2563 16/11/2564

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,540.00          3,540.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 3,540.00              เกณฑ์ราคา 42/2564 ลว.16/11/2563 16/11/2564

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00          3,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด 3,500.00              เกณฑ์ราคา 90/2564 ลว.25/12/2563 16/11/2564

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด 7,200.00              เกณฑ์ราคา 60/2564 ลว.8/12/2563 16/11/2564

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 11,350.00        11,350.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 11,350.00             เกณฑ์ราคา 44/2564 ลว.18/11/2563 16/11/2564

122 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,350.00          5,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 5,350.00              เกณฑ์ราคา 152/2564 ลว.29/1/2564 16/11/2564

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 69,550.00        69,550.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 69,550.00             เกณฑ์ราคา 54/2564 ลว.7/12/2563 16/11/2564
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124 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,400.00          1,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 1,400.00              เกณฑ์ราคา 88/2564 ลว.25/12/2563 16/11/2564

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 34,775.00        34,775.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 34,775.00             เกณฑ์ราคา 101/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,360.00          2,360.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 2,360.00              เกณฑ์ราคา 118/2564 ลว.7/1/2564 16/11/2564

127 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,500.00          2,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 2,500.00              เกณฑ์ราคา 168/2564 ลว.4/3/2564 16/11/2564

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00          1,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 1,800.00              เกณฑ์ราคา 161/2564 ลว.4/3/2564 16/11/2564

129 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,300.00          3,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,300.00              เกณฑ์ราคา 145/2564 ลว.29/1/2564 16/11/2564

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,300.00          3,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,300.00              เกณฑ์ราคา 71/2564 ลว.15/12/2563 16/11/2564

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 5,000.00              เกณฑ์ราคา 70/2564 ลว.15/12/2563 16/11/2564

132 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,300.00          3,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,300.00              เกณฑ์ราคา 11/2564 ลว.5/10/2563 16/11/2564

133 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,296.00          5,296.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,296.00              เกณฑ์ราคา 102/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,600.00          9,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 9,600.00              เกณฑ์ราคา 125/2564 ลว.8/1/2564 16/11/2564

135 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 17,700.00        17,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 17,700.00             เกณฑ์ราคา 56/2564 ลว.7/12/2563 16/11/2564

136 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00          2,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,000.00              เกณฑ์ราคา 79/2564 ลว.22/12/2563 16/11/2564

137

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ 3,000.00          3,000.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพพลาย 3,000.00              

เกณฑ์ราคา

76/2564 ลว.5/3/2564 16/11/2564

138

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 9 

รายการ 19,585.00        19,585.00     

เฉพาะเจาะจง

ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพพลาย 19,585.00             

เกณฑ์ราคา

64/2564 ลว.8/2/2564 16/11/2564

139

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 

รายการ 5,920.00          5,920.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพพลาย 5,920.00              

เกณฑ์ราคา

47/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

140

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ 4,600.00          4,600.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพพลาย 4,600.00              

เกณฑ์ราคา

65/2564 ลว.8/2/2564 16/11/2564

141 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,480.00          2,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 2,480.00              เกณฑ์ราคา 153/2564 ลว.29/1/2564 16/11/2564
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142 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,480.00          2,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 2,480.00              เกณฑ์ราคา 163/2564 ลว.4/3/2564 16/11/2564

143 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,480.00          2,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 2,480.00              เกณฑ์ราคา 148/2564 ลว.29/1/2564 16/11/2564

144 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,400.00          6,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 6,400.00              เกณฑ์ราคา 108/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

145 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00          3,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 3,600.00              เกณฑ์ราคา 107/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

146

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 30,500.00        30,500.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ.เอส.คอทตอนไทย 30,500.00             

เกณฑ์ราคา

121/2564 ลว.25/1/2564 16/11/2564

147 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยูนิตท าฟัน 13,803.00        13,803.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยูโรเด็นพาร์ทแอนทูล 13,803.00             เกณฑ์ราคา 178/2564 ลว.5/4/2564 16/11/2564

148 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,600.00          5,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 5,600.00              เกณฑ์ราคา 109/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

149 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 25,500.00        25,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 25,500.00             เกณฑ์ราคา 68/2564 ลว.15/12/2563 16/11/2564

150 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,400.00          1,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 1,400.00              เกณฑ์ราคา 77/2564 ลว.18/12/2563 16/11/2564

151 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 51,000.00        51,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 51,000.00             เกณฑ์ราคา 106/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

152

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ 26,050.00        26,050.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.สินสิริ เมดิเทค 26,050.00             

เกณฑ์ราคา

49/2564 ลว.4/1/2564 16/11/2564

153

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ 51,000.00        51,000.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.สินสิริ เมดิเทค 51,000.00             

เกณฑ์ราคา

63/2564 ลว.8/2/2564 16/11/2564

154 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,565.80          9,565.80      เฉพาะเจาะจง บ.โอถส อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัด 9,565.80              เกณฑ์ราคา 100/2564 ลว.22/12/2563 16/11/2564

155 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,333.50          4,333.50      เฉพาะเจาะจง บ.โอถส อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัด 4,333.50              เกณฑ์ราคา 273/2564 ลว.24/3/2564 16/11/2564

156 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,250.00          1,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 1,250.00              เกณฑ์ราคา 170/2564 ลว.4/3/2564 16/11/2564

157 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 5,900.00          5,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 5,900.00              เกณฑ์ราคา 41/2564 ลว.18/11/2563 16/11/2564

158 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 12,100.00        12,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 12,100.00             เกณฑ์ราคา 66/2564 ลว.15/12/2563 16/11/2564

159 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 700.00            700.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 700.00                 เกณฑ์ราคา 67/2564 ลว.8/12/2563 16/11/2564

160 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 46,000.00        46,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 46,000.00             เกณฑ์ราคา 116/2564 ลว.7/1/2564 16/11/2564
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161 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,250.00          2,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 2,250.00              เกณฑ์ราคา 158/2564 ลว4/3/2564 16/11/2564

162 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,704.00          1,704.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 1,704.00              เกณฑ์ราคา 92/2564 ลว.25/12/2563 16/11/2564

163 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 5,000.00              เกณฑ์ราคา 50/2564 ลว.7/12/2563 16/11/2564

164 จ้างเหมาประกอบอาหาร งวดท่ี 4 32,960.00        32,960.00     เฉพาะเจาะจง  - นางฮาลีละห์ รีรา 32,960.00             เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.1/10/2564 16/11/2564

165

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ 14,200.00        14,200.00     

เฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 14,200.00             

เกณฑ์ราคา

55/2564 ลว.5/2/2564 17/11/2564

166

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ 7,628.00          7,628.00      

เฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 7,628.00              

เกณฑ์ราคา

56/2564 ลว.5/2/2564 17/11/2564

167

ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ 19,000.00        19,000.00     

เฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 19,000.00             

เกณฑ์ราคา

57/2564 ลว.5/2/2564 17/11/2564

168 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 17,150.00        17,150.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 17,150.00             เกณฑ์ราคา 36/2564 ลว.18/11/2563 17/11/2564

169 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 88,765.00        88,765.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 88,765.00             เกณฑ์ราคา 72/2564 ลว.18/12/2563 17/11/2564

170 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 35,450.00        35,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 35,450.00             เกณฑ์ราคา 21/2564 ลว.9/11/2563 17/11/2564

171 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 81,245.00        81,245.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 81,245.00             เกณฑ์ราคา 20/2564 ลว.9/11/2563 17/11/2564

172

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 21,828.00        21,828.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.อภิ 21,828.00             

เกณฑ์ราคา

381/2564 ลว.16/9/2564 23/11/2564

173

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 21,828.00        21,828.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.อภิ 21,828.00             

เกณฑ์ราคา

365/2564 ลว.3/9/2564 23/11/2564

174

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 30,816.00        30,816.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.อภิ 30,816.00             

เกณฑ์ราคา

338/2564 ลว.13/8/2564 23/11/2564

175

จ้างเหมาบริการขนส่งขยะ 

ปจด.ตค.64 53,755.00        53,755.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 53,755.00             

เกณฑ์ราคา

297/2564 ลว.30/9/2564 23/11/2564
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176

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.ตค.

64 4,000.00          4,000.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ เซอร์วิส 4,000.00              

เกณฑ์ราคา

27/2565 ลว.30/9/2564 24/11/2564

177

จ้างถ่ายเอกสารส่วนท่ีเกินจากค่า

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,401.25          1,401.25      

เฉพาะเจาะจง

ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ เซอร์วิส 1,401.25              

เกณฑ์ราคา

8/2565 ลว.28/10/2564 24/11/2564

178

จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษา

ต้นไม้ ปจด.ตค.64 28,000.00        28,000.00     

เฉพาะเจาะจง

 - นายพาหตะ สาและ 28,000.00             

เกณฑ์ราคา

298/2564 ลว.30/9/2561 24/11/2564

179

ค่าเช่าบริการสัญญาณส าหรับ

ประชุมทางไกล 48,000.00        48,000.00     

เฉพาะเจาะจง

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส จ ากัด 48,000.00             

เกณฑ์ราคา

4/2564 ลว.30/11/2563 24/11/2564

180

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 1 รายการ 68,432.00        68,432.00     

เฉพาะเจาะจง

บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 68,432.00             

เกณฑ์ราคา

41/2564 ลว.7/5/2564 24/11/2564

181

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 3 รายการ 11,635.00        11,635.00     

เฉพาะเจาะจง

บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 11,635.00             

เกณฑ์ราคา

48/2564 ลว.7/5/2564 24/11/2564

182

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 1 รายการ 145,860.00      145,860.00   

เฉพาะเจาะจง

บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 145,860.00           

เกณฑ์ราคา

36/2564 ลว.5/3/2564 24/11/2564

183 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 87,303.46        87,303.46     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคใต้ 87,303.46             เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.8/12/2563 24/11/2564

184 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 214.00            214.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคใต้ 214.00                 เกณฑ์ราคา 14/2564 ลว.8/12/2563 24/11/2564

185 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,700.00          5,700.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคใต้ 5,700.00              เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว.8/12/2563 24/11/2564

186 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 33,000.00        33,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคใต้ 33,000.00             เกณฑ์ราคา 16/2564 ลว.8/12/2563 24/11/2564

187 จ้างติดต้ังฟิล์มกรองแสง 13,530.00        13,530.00     เฉพาะเจาะจง ซายอดีไซน์ 13,530.00             เกณฑ์ราคา 262/2564 ลว.11/8/2564 25/11/2564

188 จ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคารซักฟอก 47,500.00        47,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 47,500.00             เกณฑ์ราคา 290/2564 ลว.13/9/2564 25/11/2564

189 จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักแพทย์ 94,000.00        94,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 94,000.00             เกณฑ์ราคา 293/2564 ลว.16/9/2564 25/11/2564
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190 จ้างเหมาติดต้ังแท้งน้ าด่ืมและแท้งน้ า 13,625.00        13,625.00     

เฉพาะเจาะจง

ร้านดุนย์เซอร์วิส 13,625.00             

เกณฑ์ราคา

291/2564 ลว.14/9/2564 25/11/2564

191 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค 7,500.00              เกณฑ์ราคา 233/2564 ลว.30/6/2564 25/11/2564

192 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 66,000.00        66,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.คอร์คอมเซ็นเตอร์ 66,000.00             เกณฑ์ราคา 283/2564 ลว.9/7/2564 25/11/2564

193

ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

จ านวน 1 รายการ 5,500.00          5,500.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านย่ีงอเซอร์วิส 5,500.00              

เกณฑ์ราคา

243/2564 ลว.9/6/2564 25/11/2564

194 ซ้ือครุภัณฑ์ส านะกงานต่ ากว่าเกณฑ์ 56,000.00        56,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอเซอร์วิส 56,000.00             เกณฑ์ราคา 369/2564 ลว.3/9/2564 25/11/2564

195 ซ้ือครุภัณฑ์ส านะกงานต่ ากว่าเกณฑ์ 33,500.00        33,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอเซอร์วิส 33,500.00             เกณฑ์ราคา 375/2564 ลว.10/9/2564 25/11/2564

196

ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ 3,480.00          3,480.00      

เฉพาะเจาะจง

ปัตตานี เมดิคอล 3,480.00              

เกณฑ์ราคา

42/2564 ลว.2/8/2564 25/11/2564

197

ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ 7,200.00          7,200.00      

เฉพาะเจาะจง

ปัตตานี เมดิคอล 7,200.00              

เกณฑ์ราคา

43/2564 ลว.16/8/2564 25/11/2564

198

ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ 14,000.00        14,000.00     

เฉพาะเจาะจง

ปัตตานี เมดิคอล 14,000.00             

เกณฑ์ราคา

31/2564 ลว.3/5/2564 25/11/2564

199

ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 

รายการ 5,800.00          5,800.00      

เฉพาะเจาะจง

ปัตตานี เมดิคอล 5,800.00              

เกณฑ์ราคา

32/2564 ลว.3/5/2564 25/11/2564

200

ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ 600.00            600.00         

เฉพาะเจาะจง

ปัตตานี เมดิคอล 600.00                 

เกณฑ์ราคา

13/2564 ลว.2/2/2564 25/11/2564

201 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,180.00          3,180.00      

เฉพาะเจาะจง

ปัตตานี เมดิคอล 3,180.00              

เกณฑ์ราคา

127/2564 ลว.1/2/2564 25/11/2564

202

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 3,180.00          3,180.00      

เฉพาะเจาะจง

ปัตตานี เมดิคอล 3,180.00              

เกณฑ์ราคา

202/2564 ลว.20/4/2564 25/11/2564
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หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

203 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,497.00          4,497.00      

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดอเคปร้ินท์ 4,497.00              

เกณฑ์ราคา

276/2564 ลว.5/7/2564 30/11/2564

204 จ้างท าป้ายไวนิล 1,412.40          1,412.40      เฉพาะเจาะจง หจก.ดอเคปร้ินท์ 1,412.40              เกณฑ์ราคา 180/2564 ลว.9/4/2564 30/11/2564

รวมท้ังส้ิน 4,671,530.76        




