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1 จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์กักตัวใน

ชุมชน

13,800.00        13,800.00     เฉพาะเจาะจง สมชาย,รุสลัน,เนตพงษ์,นิ

รอสะดี

13,800.00            เกณฑ์ราคา 9/2565 ลว.25/10/2564 6/1/2565

2 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์

 มาน๊ะ

7,800.00         7,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,800.00             เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

3 จ้างเหมาบคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00         7,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00             เกณฑ์ราคา 3/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

4 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุชาติ สุวาห

ล า

7,600.00         7,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,600.00             เกณฑ์ราคา 9/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

5 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี 

มะสุยี

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอัสวานี มะสุยี 9,000.00             เกณฑ์ราคา 1/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

6 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ

10,500.00        10,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ 10,500.00            เกณฑ์ราคา 2/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

7 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน 

แสบีดิง

10,600.00        10,600.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียัน แสบีดิง 10,600.00            เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

8 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะ

ดิง

15,500.00        15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเซ้มซู ยือมะดิง 15,500.00            เกณฑ์ราคา 6/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 13/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565
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10 จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน 

เบนโน

17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00            เกณฑ์ราคา 7/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

11 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00             เกณฑ์ราคา 11/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

12 จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือ

เร๊ะ

7,000.00             เกณฑ์ราคา 10/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

13 จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยา

มาลอเด็ง

6,850.00         6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00             เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

14 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมหมัด

กามาล อาแว

7,550.00         7,550.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมหมัดกามาล 

อาแว

7,550.00             เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

15 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ 

แมจิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,500.00            เกณฑ์ราคา 22/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

16 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา 

ดาหาแมง

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซูไรดา ดาหาอมง 16,500.00            เกณฑ์ราคา 23/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

17 จ้างเหมาบคลากร - นางสาววันณูรอา

ซัน โต๊ะกานิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณูรอาซัน 

โต๊ะกานิ

16,500.00            เกณฑ์ราคา 21/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

18 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกูซัยฟะห์

 ต่วนแดร์

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วน

แดร์

16,500.00            เกณฑ์ราคา 25/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

19 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอามีณา 

ฮามะ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอามีณา ฮามะ 16,500.00            เกณฑ์ราคา 26/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

20 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย 

มะแด

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,500.00            เกณฑ์ราคา 24/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565
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21 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00             เกณฑ์ราคา 12/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

22 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00            เกณฑ์ราคา 19/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

23 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอีมาน

 ซีนา

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 9,000.00             เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

24 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือซะ 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 17/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

25 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ

6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง 

มาน๊ะ

6,600.00             เกณฑ์ราคา 18/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

26 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00             เกณฑ์ราคา 16/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

27 จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม สา

ลาโด

6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอิบรอฮิม สาลาโด 6,600.00             เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

28 จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนูดีน 

อะ

5,000.00         5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายไอมานนูดีน อะ 5,000.00             เกณฑ์ราคา 30/2565 ลว.30/9/2564 7/1/2565

29 จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ

5,000.00         5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ 5,000.00             เกณฑ์ราคา 50/2565 ลว.29/10/2564 7/1/2565

30 จ้างเหมาประกอบอาหารอาหาร

ผู้ป่วยแยกกักตัว

36,000.00        36,000.00     เฉพาะเจาะจง นูรฟาติน - ซุปเคร่ืองในยา

โงะ

36,000.00            เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.5/11/2564 7/1/2565

31 จ้างเหมาประกอบอาหารอาหาร

ผู้ป่วยแยกกักตัว

13,200.00        13,200.00     เฉพาะเจาะจง สาลินี,ต่วนรอฮานา,นาย

อาบีดีน

13,200.00            เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.5/11/2564 7/1/2565

32 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.ธค.64 155,150.00      155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00          เกณฑ์ราคา 1/2565 ลว.30/9/2564 11/1/2565
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33 จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ 6,687.50         6,687.50      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.ซี.ออโตเมช่ัน แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด

6,687.50             เกณฑ์ราคา 18/2564 ลว.30/7/2564 11/1/2565

34 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 237,500.00      237,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คอร์คอมเซ็นเตอร์ 237,500.00          เกณฑ์ราคา 7/2564 ลว.23/11/2564 11/1/2565

35 จ้างเหมาประกอบอาหารอาหาร

ผู้ป่วยแยกกักตัว

16,800.00        16,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวยามีละ ยูโซะ 16,800.00            เกณฑ์ราคา 17/2565 ลว.3/11/2564 12/1/2565

36 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 255,000.00      255,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 255,000.00          เกณฑ์ราคา 6/2565 ลว.23/11/2564 12/1/2565

37 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.พย.64 40,874.00        40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

40,874.00            เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.31/3/2564 13/1/2565

38 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.พย.

65

10,700.00        10,700.00     เฉพาะเจาะจง 10,700.00            เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.30/9/2564 13/1/2565

39 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,108.16         2,108.16      เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 2,108.16             เกณฑ์ราคา 234/2564 ลว.7/5/2564 14/1/2565

40 จ้างท าวัสดุแบบพิมพ์ 6,000.00         6,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงพิมฑืนราธิวาส 6,000.00             เกณฑ์ราคา 288/2564 ลว.10/9/2564 17/1/2565

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 28,560.00        28,560.00     เฉพาะเจาะจง  - นายนรินทร์ จันทรพิมพ์ 28,560.00            เกณฑ์ราคา 3/2565 ลว.15/10/2564 17/1/2565

42 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัสเมาะห์

 ตูแป

6,970.00         6,970.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวฮัสเมาะห์ ตูแป 6,970.00             เกณฑ์ราคา 34/2565 ลว.30/9/2564 19/1/2565

43 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 9,190.00         9,190.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมามานูซิ ฮาวี 9,190.00             เกณฑ์ราคา 37/2565 ลว.30/9/2564 19/1/2565

44 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตีมะห์

 อาแว

8,975.00         8,975.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพาตีมะห์ อาแว 8,975.00             เกณฑ์ราคา 38/2565 ลว.30/9/2564 19/1/2565

45 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟีน นาแซ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.30/9/2564 19/1/2565
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46 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียะ 

อารง

8,955.00         8,955.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียะ อารง 8,955.00             เกณฑ์ราคา 36/2565 ลว.30/9/2564 19/1/2565

47 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน มะ

นอ

11,400.00        11,400.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุไลมาน มะนอ 11,400.00            เกณฑ์ราคา 31/2565 ลว030/9/2564 19/1/2565

48 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอานีส 

มามะ

13,000.00        13,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอานีส มามะ 13,000.00            เกณฑ์ราคา 32/2565 ลว.30/9/2564 19/1/2565

49 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนาเดียร์ 

กอเดร์ เดชพลานุวัฒน์

12,400.00        12,400.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนาเดียร์ กอเดร์ 

เดชพลานุวัฒน์

12,400.00            เกณฑ์ราคา 33/2565 ลว.30/9/2564 19/1/2565

50 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 5,650.00         5,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรือนไฟฟ้า 5,650.00             เกณฑ์ราคา 47/2564 ลว.7/12/2564 19/1/2565

51 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 

รายการ

9,537.00         9,537.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมี 9,537.00             เกณฑ์ราคา 252/2564 ลว.15/6/2564 19/1/2565

52 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย COVID 1,200.00         1,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวรานี หามิ 1,200.00             เกณฑ์ราคา 31/2565 ลว.1/12/2564 19/1/2565

53 จ้างเหมาบริการระบบติดตาม 27,820.00        27,820.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอ็บโซลูท โซลูช่ัน จ ากัด 27,820.00            เกณฑ์ราคา 38/2564 ลว.15/12/2564 19/1/2565

54 ค่าสิทธ์ิระบบการใช้งาน IPD 

Paperless

53,500.00        53,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิคอล 

ซอฟแวร์ จ ากัด

53,500.00            เกณฑ์ราคา 41/2565 ลว.1/12/2564 19/1/2565

55 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ปจด.ธค.64 30,721.60        30,721.60     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 30,721.60            เกณฑ์ราคา 38/2565 ลว.30/11/2564 19/1/2565

56 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.ธค.64 59,080.00        59,080.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ 59,080.00            เกณฑ์ราคา 32/2565 ลว.30/11/2564 19/1/2565

57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,500.00         6,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 6,500.00             เกณฑ์ราคา 49/2564 ลว.2/9/2564 20/1/2565

58 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 4 รายการ

84,750.00        84,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 84,750.00            เกณฑ์ราคา 72/2564 ลว.6/8/2564 20/1/2565
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59 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 4 รายการ

99,750.00        99,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 99,750.00            เกณฑ์ราคา 78/2564 ลว.6/9/2564 20/1/2565

60 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,500.00         7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ้นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

7,500.00             เกณฑ์ราคา 185/2564 ลว.16/4/2564 20/1/2565

61 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,200.00         6,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ้นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

6,200.00             เกณฑ์ราคา 184/2564 ลว.16/4/2564 20/1/2565

62 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 16,200.00        16,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ้นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

16,200.00            เกณฑ์ราคา 224/2564 ลว.7/5/2564 20/1/2565

63 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 23,980.00        23,980.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ้นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

23,980.00            เกณฑ์ราคา 223/2564 ลว.7/5/2564 20/1/2565

64 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,100.00         4,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ

ร่ีส์ (1969) จ ากัด

4,100.00             เกณฑ์ราคา 229/2564 ลว.7/5/2564 20/1/2565

65 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะมูลฝอยติด

เช้ือ ปจด.ธค.64

6,655.00         6,655.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ.เซอร์วิส 6,655.00             เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.25/10/2564 24/1/2565

66 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 9,500.00         9,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก จ ากัด 9,500.00             เกณฑ์ราคา 209/2564 ลว.7/5/2564 24/1/2565

67 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 9,100.00         9,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก จ ากัด 9,100.00             เกณฑ์ราคา 261/2564 ลว.4//2564 24/1/2565

68 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.พย.

65

2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด

2,000.00             เกณฑ์ราคา 28/2565 ลว.30/9/2564 25/1/2565

69 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย COVID 4,400.00         4,400.00      เฉพาะเจาะจง  - นางฟารีดะห์ สะอุ 4,400.00             เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.30/11/2564 25/1/2565

70 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

19,902.00        19,902.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 19,902.00            เกณฑ์ราคา 125/2564 ลว.29/6/2564 25/1/2565
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71 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

5,296.50         5,296.50      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 5,296.50             เกณฑ์ราคา 121/2564 ลว.29/6/2564 25/1/2565

72 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

21,400.00        21,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 21,400.00            เกณฑ์ราคา 120/2564 ลว.29/6/2564 25/1/2565

73 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

15,151.20        15,151.20     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 15,151.20            เกณฑ์ราคา 119/2564 ลว.29/6/2564 25/1/2565

74 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

12,626.00        12,626.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 12,626.00            เกณฑ์ราคา 116/2564 ลว.31/5/2564 25/1/2565

75 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ

22,042.00        22,042.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 22,042.00            เกณฑ์ราคา 111/2564 ลว.31/5/2564 25/1/2565

76 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 

รายการ

23,754.00        23,754.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 23,754.00            เกณฑ์ราคา 100/2564 ลว.30/4/2564 25/1/2565

77 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 21,400.00        21,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 21,400.00            เกณฑ์ราคา 101/2564 ลว.30/4/2564 25/1/2565
78 ซ้ือคเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ

4,280.00         4,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 4,280.00             เกณฑ์ราคา 102/2564 ลว.30/4/2564 25/1/2565

79 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

50,000.00        50,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.วินน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 50,000.00            เกณฑ์ราคา 74/2564 ลว.6/9/2564 25/1/2565

80 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

95,000.00        95,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.วินน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 95,000.00            เกณฑ์ราคา 80/2564 ลว.6/9/2564 25/1/2565

81 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

86,250.00        86,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.อนโนเมด จ ากัด 86,250.00            เกณฑ์ราคา 65/2564 ลว.6/8/2564 25/1/2565
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82 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย COVID 23,600.00        23,600.00     เฉพาะเจาะจง  - นางแวสะปิเยาะ จินตรา 23,600.00            เกณฑ์ราคา 33/2565 ลว.30/11/2564 25/1/2565

83 จ้างซ่อมแซมและสอบเทียบเคร่ืองมือ 42,800.00        42,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล 

จ ากัด

42,800.00            เกณฑ์ราคา 23/2564 ลว.8/11/2564 26/1/2565

84 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,870.00        24,870.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด 24,870.00            เกณฑ์ราคา 219/2564 ลว.7/5/2564 26/1/2565

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

จ ากัด

18,500.00            เกณฑ์ราคา 232/2564 ลว.7/5/2564 26/1/2565

86 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 5 รายการ

99,268.00        99,268.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค 99,268.00            เกณฑ์ราคา 11/2564 ลว.7/10/2564 26/1/2565

87 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 2,160.00         2,160.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด 2,160.00             เกณฑ์ราคา 34/2564 ลว.20/9/2564 26/1/2565

88 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,550.00         2,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 2,550.00             เกณฑ์ราคา 134/2564 ลว.29/1/2564 26/1/2565

89 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,750.00         3,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 3,750.00             เกณฑ์ราคา 147/2564 ลว.29/1/2564 26/1/2565

90 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,670.00         6,670.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 6,670.00             เกณฑ์ราคา 169/2564 ลว.5/3/2564 26/1/2565

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 34,180.00        34,180.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 34,180.00            เกณฑ์ราคา 214/2564 ลว.7/5/2564 26/1/2565

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,500.00        11,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 11,500.00            เกณฑ์ราคา 196/2564 ลว.9/4/2564 26/1/2565

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00         1,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 1,500.00             เกณฑ์ราคา 177/2564 ลว.9/4/2564 26/1/2565

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 14,370.50        14,370.50     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 14,370.50            เกณฑ์ราคา 176/2564 ลว.9/4/2564 26/1/2565

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ห้างขายยากรุงเทพฯ

 ฟามาซี

12,000.00            เกณฑ์ราคา 258/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,400.00         5,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดรีกส์เฮ้าส์

 จ ากัด

5,400.00             เกณฑ์ราคา 268/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 2,020.00         2,020.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 2,020.00             เกณฑ์ราคา 239/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565
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98 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,865.00        20,865.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 20,865.00            เกณฑ์ราคา 237/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,865.00        20,865.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 20,865.00            เกณฑ์ราคา 194/2564 ลว.9/4/2564 26/1/2565

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,800.00        16,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 16,800.00            เกณฑ์ราคา 220/2564 ลว.7/5/2564 26/1/2565

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 3,502.00         3,502.00      เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟารืมาซูติคอล 

จ ากัด

3,502.00             เกณฑ์ราคา 277/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

102 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00         5,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 5,000.00             เกณฑ์ราคา 226/2564 ลว.7/5/2564 26/1/2565

103 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,750.00        20,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 20,750.00            เกณฑ์ราคา 179/2564 ลว.16/4/2564 26/1/2565

104 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 10,000.00            เกณฑ์ราคา 256/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

105 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,010.00         2,010.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 2,010.00             เกณฑ์ราคา 257/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,200.00         1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 1,200.00             เกณฑ์ราคา 164/2564 ลว.4/3/2564 26/1/2565

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,200.00         1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 1,200.00             เกณฑ์ราคา 312/2564 ลว.29/6/2564 26/1/2565

108 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ

42,800.00        42,800.00     เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี 42,800.00            เกณฑ์ราคา 71/2564 ลว.6/8/2564 26/1/2565

109 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

41,000.00        41,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 41,000.00            เกณฑ์ราคา 81/2564 ลว.6/9/2564 26/1/2565

110 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 6 รายการ

83,500.00        83,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 83,500.00            เกณฑ์ราคา 64/2564 ลว.6/8/2564 26/1/2565

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 3,215.00         3,215.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 3,215.00             เกณฑ์ราคา 271/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 4,144.00         4,144.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 4,144.00             เกณฑ์ราคา 205/2564 ลว.9/4/2564 26/1/2565

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 1,485.00         1,485.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 1,485.00             เกณฑ์ราคา 272/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 2,000.00             เกณฑ์ราคา 186/2564 ลว.16/4/2564 26/1/2565

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00         3,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 3,600.00             เกณฑ์ราคา 278/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565
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116 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,850.00         2,850.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 2,850.00             เกณฑ์ราคา 210/2564 ลว.7/5/2564 26/1/2565

117 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 4,860.00         4,860.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

4,860.00             เกณฑ์ราคา 106/2564 ลว.3/5/2564 26/1/2565

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 39,000.00        39,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด 39,000.00            เกณฑ์ราคา 240/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

119 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 20,000.00            เกณฑ์ราคา 109/2564 ลว.3/5/2564 26/1/2565

120 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 21,250.00        21,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 21,250.00            เกณฑ์ราคา 32/2564 ลว.9/6/2564 26/1/2565

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 17,790.00        17,790.00     เฉพาะเจาะจง บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

17,790.00            เกณฑ์ราคา 248/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

122 จ้างถ่ายเอกสารส่วนท่ีเกินจากค่าเช่า

เคร่ือง

798.00            798.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส

798.00                เกณฑ์ราคา 55/2565 ลว.30/12/2564 26/1/2565

123 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.ธค.64 4,000.00         4,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส

4,000.00             เกณฑ์ราคา 27/2565 ลว.30/9/2564 26/1/2565

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,200.00         4,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 4,200.00             เกณฑ์ราคา 274/2564 ลว.4/6/2564 26/1/2565

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,760.00         6,760.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 6,760.00             เกณฑ์ราคา 231/2564 ลว.7/5/2564 26/1/2565

126 จ้างเหมาดูแลสวน ปจด.ธค.64 28,000.00        28,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00            เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.25/10/2564 27/1/2565

127 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย COVID 8,200.00         8,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนูรฟาติน-ซุปเคร่ืองใน

ยาโงะ

8,200.00             เกณฑ์ราคา 34/2565 ลว.30/11/2564 27/1/2565

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,778.00         5,778.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

5,778.00             เกณฑ์ราคา 17/2564 ลว.5/1/2564 27/1/2565

129 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 54,596.75        54,596.75     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

54,596.75            เกณฑ์ราคา 18/2564 ลว.5/1/2564 27/1/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 88,980.00        88,980.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

88,980.00            เกณฑ์ราคา 19/2564 ลว.5/1/2564 27/1/2565

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ 85,255.10        85,255.10     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

85,255.10            เกณฑ์ราคา 20/2564 ลว.14/1/2564 27/1/2565

132 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,544.00        20,544.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

20,544.00            เกณฑ์ราคา 21/2564 ลว.14/1/2564 27/1/2565

133 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,075.00         1,075.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

1,075.00             เกณฑ์ราคา 22/2564 ลว.14/1/2564 27/1/2565

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,955.00         6,955.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

6,955.00             เกณฑ์ราคา 23/2564 ลว.14/1/2564 27/1/2565

135 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,760.00         1,760.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

1,760.00             เกณฑ์ราคา 24/2564 ลว.14/1/2564 27/1/2565

136 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,445.00        14,445.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

14,445.00            เกณฑ์ราคา 25/2564 ลว.14/1/2564 27/1/2565

137 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 11 รายการ 7,460.00         7,460.00      เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 7,460.00             เกณฑ์ราคา 33/2564 ลว.9/6/2564 28/1/2564

138 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 5,000.00         5,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 5,000.00             เกณฑ์ราคา 30/2564 ลว.17/5/2564 28/1/2564

139 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,700.00         4,700.00      เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม 

พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย

4,700.00             เกณฑ์ราคา 201/2564 ลว.9/4/2564 28/1/2564

140 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,900.00         4,900.00      เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม 

พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย

4,900.00             เกณฑ์ราคา 218/2564 ลว.7/5/2564 28/1/2564
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141 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,300.00         2,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 2,300.00             เกณฑ์ราคา 228/2564 ลว.7/52564 28/1/2564

142 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,704.00         1,704.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 1,704.00             เกณฑ์ราคา 188/2564 ลว.16/5/2564 28/1/2564

143 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,280.00         3,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 

จ ากัด

3,280.00             เกณฑ์ราคา 206/2564 ลว.9/4/2564 28/1/2564

144 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,100.00         2,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 

จ ากัด

2,100.00             เกณฑ์ราคา 182/2564 ลว.16/4/2564 28/1/2564

145 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 4,800.00         4,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 

จ ากัด

4,800.00             เกณฑ์ราคา 181/2564 ลว.16/4/2564 28/1/2564

146 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,400.00        16,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 

จ ากัด

16,400.00            เกณฑ์ราคา 180/2564 ลว.16/4/2564 28/1/2564

147 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,696.00         7,696.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูดทเป้ียน จ ากัด 7,696.00             เกณฑ์ราคา 265/2564 ลว.7/6/2564 28/1/2564

148 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 4,498.00         4,498.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูดทเป้ียน จ ากัด 4,498.00             เกณฑ์ราคา 225/2564 ลว.7/5/2564 28/1/2564

149 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 15,000.00            เกณฑ์ราคา 129/2564 ลว.8/1/2564 28/1/2564

150 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 17,334.00        17,334.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 17,334.00            เกณฑ์ราคา 128/2564 ลว.8/1/2564 28/1/2564

151 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 14,200.00        14,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 14,200.00            เกณฑ์ราคา 117/2564 ลว.7/1/2564 28/1/2564

152 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,391.00         1,391.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,391.00             เกณฑ์ราคา 160/2564 ลว.4/3/2564 28/1/2564

153 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 417.30            417.30         เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 417.30                เกณฑ์ราคา 211/2564 ลว.7/5/2564 28/1/2564

154 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 46,618.80        46,618.80     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 46,618.80            เกณฑ์ราคา 212/2564 ลว.7/5/2564 28/1/2564

155 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,740.00         1,740.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,740.00             เกณฑ์ราคา 213/2564 ลว.7/5/2564 28/1/2564

156 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 8,300.00         8,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 8,300.00             เกณฑ์ราคา 204/2564 ลว.9/4/2564 28/1/2564

157 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,200.00         1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,200.00             เกณฑ์ราคา 203/2564 ลว.9/4/2564 28/1/2564

158 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,200.00         1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,200.00             เกณฑ์ราคา 202/2564 ลว.9/4/2564 28/1/2564
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159 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 65,940.00        65,940.00     เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 65,940.00            เกณฑ์ราคา 46/2564 ลว.2/9/2564 28/1/2564

160 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 21,740.00        21,740.00     เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 21,740.00            เกณฑ์ราคา 47/2564 ลว.22/9/2564 28/1/2564

161 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 48,730.00        48,730.00     เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 48,730.00            เกณฑ์ราคา 41/2564 ลว.11/8/2564 28/1/2564

162 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 14,700.00        14,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 14,700.00            เกณฑ์ราคา 69/2564 ลว.5/3/2564 28/1/2564

163 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 11 

รายการ

42,395.00        42,395.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 42,395.00            เกณฑ์ราคา 70/2564 ลว.5/3/2564 28/1/2564

164 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 53,200.00        53,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 53,200.00            เกณฑ์ราคา 78/2564 ลว.5/3/2564 28/1/2564

165 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 6 รายการ 6,010.00         6,010.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 6,010.00             เกณฑ์ราคา 79/2564 ลว.5/3/2564 28/1/2564

166 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 รายการ 36,050.00        36,050.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 36,050.00            เกณฑ์ราคา 85/2564 ลว.2/4/2564 28/1/2564

167 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พาร์ตา แลบ จ ากัด 2,000.00             เกณฑ์ราคา 141/2564 ลว.29/1/2564 28/1/2564

168 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 36,000.00        36,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พาร์ตา แลบ จ ากัด 36,000.00            เกณฑ์ราคา 208/2564 ลว.7/5/2564 28/1/2564

169 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 16,800.00        16,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 16,800.00            เกณฑ์ราคา 124/2564 ลว.29/6/2564 28/1/2564

170 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 1,900.00         1,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 1,900.00             เกณฑ์ราคา 107/2564 ลว.3/5/2564 28/1/2564

171 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 10,100.00        10,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 10,100.00            เกณฑ์ราคา 108/2564 ลว.3/5/2564 28/1/2564

172 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 11,200.00        11,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 11,200.00            เกณฑ์ราคา 118/2564 ลว.31/5/2564 28/1/2564

173 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,500.00         6,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

6,500.00             เกณฑ์ราคา 175/2564 ลว.9/4/2564 28/1/2564

174 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00        24,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

24,000.00            เกณฑ์ราคา 174/2564 ลว.9/4/2564 28/1/2564

175 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 13,000.00        13,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

13,000.00            เกณฑ์ราคา 249/2564 ลว.4/6/2564 28/1/2564
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176 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 4,208.00         4,208.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

4,208.00             เกณฑ์ราคา 250/2564 ลว.4/6/2564 28/1/2564

177 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 3,000.00         3,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 3,000.00             เกณฑ์ราคา 110/2564 ลว..6/1/2564 28/1/2564

178 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 3,000.00         3,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 3,000.00             เกณฑ์ราคา 200/2564 ลว.9/4/2564 28/1/2564

179 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,300.00         3,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตอร่ี

3,300.00             เกณฑ์ราคา 183/2564 ลว.16/4/2564 28/1/2564

180 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00         3,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตอร่ี

3,000.00             เกณฑ์ราคา 191/2564 ลว.16/4/2564 28/1/2564

181 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,300.00         3,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตอร่ี

3,300.00             เกณฑ์ราคา 269/2564 ลว.4/6/2564 28/1/2564

182 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,500.00         1,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทีนตภัณฑ์ 1,500.00             เกณฑ์ราคา 27/2564 ลว.16/4/2564 28/1/2564

183 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย COVID 45,000.00        45,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพัชรี แวดาราแม 45,000.00            เกณฑ์ราคา 36/2565 ลว.30/11/2564 28/1/2564

3,709,398.41    


