
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

1 ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ 32,100.00         32,100.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ครีเอทีฟ อินโนเวช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด 32,100.00            

เกณฑ์ราคา

126/2565 ลว.30/3/2565 9/5/2565

2

จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์

 มาน๊ะ 7,800.00          7,800.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ

7,800.00             

เกณฑ์ราคา

64/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

3 จ้างเหมาบุคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00             เกณฑ์ราคา 62/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

4

จ้างเหมาบุคลากร - นายสุชาติ สุวาห

ล า 7,600.00          7,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายสุชาติ สุวาหล า

7,600.00             

เกณฑ์ราคา

968/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

5

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี 

มะสุยี 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอัสวานี มะสุยี

9,000.00             

เกณฑ์ราคา

60/2565 ลง.31/3/2565 9/5/2565

6

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ 10,500.00         10,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ

10,500.00            

เกณฑ์ราคา

61/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

7

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน 

แสบีดิง 10,600.00         10,600.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาซียัน แสบีดิง

10,600.00            

เกณฑ์ราคา

73/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

8

จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะ

ดิง 15,500.00         15,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายเซ็มซู ยือมะดิง

15,500.00            

เกณฑ์ราคา

65/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอูสมัน สาและ

7,000.00             

เกณฑ์ราคา

72/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....พฤษภำคม....2565

โรงพยำบำลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ

วันท่ี .....31....... เดือน ......พฤษภำคม...... พ.ศ. 2565 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

10

จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน 

เบนโน 17,500.00         17,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายซอลาฮุดดีน เบนโน

17,500.00            

เกณฑ์ราคา

66/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

11 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00             เกณฑ์ราคา 70/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

12

จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือ

เร๊ะ 7,000.00             

เกณฑ์ราคา

69/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

13

จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยา

มาลอเด็ง 6,850.00          6,850.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง

6,850.00             

เกณฑ์ราคา

74/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

14

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมมัด

กามาล อาแว 7,550.00          7,550.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมูหะมะกามาล อาแว

7,550.00             

เกณฑ์ราคา

67/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

15

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ 

แมจิ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ

16,500.00            

เกณฑ์ราคา

83/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

16

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา 

ดาหาแมง 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง

16,500.00            

เกณฑ์ราคา

84/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

17

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาววันณูรอา

ซัน โต๊ะกานิ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณูรอาซัน 

โต๊ะกานิ 16,500.00            

เกณฑ์ราคา

82/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

18

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกูซัยฟะห์

 ต่วนเดร์ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วน

เดร์ 16,500.00            

เกณฑ์ราคา

86/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

19

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอามีณา 

ฮามะ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอามีณา ฮามะ

16,500.00            

เกณฑ์ราคา

87/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

20

จ้างเหมาลุคลากร - นางสาวโซเฟีย 

มะแด 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวโซเฟีย มะแด

16,500.00            

เกณฑ์ราคา

85/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

21 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายดุลซาลัม มะลี

7,000.00             

เกณฑ์ราคา

71/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

22 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00         16,000.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายอัควาน ตาเละ

16,000.00            

เกณฑ์ราคา

78/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

23

จ้างเหมาบุลคากร - นางสาวนุรอีมาน

 ซีนา 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวนุรอีมาน ซีนา

9,000.00             

เกณฑ์ราคา

79/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

24

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง 

มาน๊ะ 6,600.00             

เกณฑ์ราคา

81/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

25 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาหะมะ มะลี

6,600.00             

เกณฑ์ราคา

75/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

26

จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม สา

ลาโด 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอิบรอฮีม สาลาโด

6,600.00             

เกณฑ์ราคา

63/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

27

จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนูดีน 

อะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายไอมานนูดีน อะ

6,600.00             

เกณฑ์ราคา

76/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

28

จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ

6,600.00             

เกณฑ์ราคา

77/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

29

จ้างเหมาบุคลากร - นางซากีต๊ะ วา

ราวอ 7,500.00          7,500.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวซากีต๊ะ วาราวอ

7,500.00             

เกณฑ์ราคา

56/2565 ลว.30/12/2564 9/5/2565

30 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือสะ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 80/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

31 ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน  า 3,850.00          3,850.00      

เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐาน 3,850.00             

เกณฑ์ราคา

116/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

32 ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน  า 6,700.00          6,700.00      

เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐาน 6,700.00             

เกณฑ์ราคา

117/2565 ลว.31/3/2565 9/5/2565

33 ซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 75,600.00         75,600.00     

เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.คอทตอน

ไทย คอร์เปอเรช่ัน 75,600.00            

เกณฑ์ราคา

94/2565 ลว.2/2/2565 18/5/2565

34 จ้างเดินสายและติดตั งกล้องวงจรปิด 31,400.00         31,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีย่ีงอเซอร์วิส 31,400.00            เกณฑ์ราคา 58/2565 ลว.5/1/2565 18/5/2565

35 จ้างซ่อมเคร่ืองตีน  า ระบบบ าบัดน  าเสีย 36,000.00         36,000.00     

เฉพาะเจาะจง
ย่ีงอเซอร์วิส

36,000.00            

เกณฑ์ราคา

62/2565 ลว.10/1/2565 18/5/2565

36 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า 9,500.00          9,500.00      เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 9,500.00             เกณฑ์ราคา 67/2565 ลว.5/1/2565 18/5/2565

37 ซื อวัสดุเชื อเพลิง ปจด.เมย.65 29,421.10         29,421.10     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 29,421.10            เกณฑ์ราคา 127/2565 ลว.31/3/2565 18/5/2565

38 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.เมย.65 155,150.00       155,150.00   

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส

155,150.00          

เกณฑ์ราคา

17/2565 ลว.28/3/2565 18/5/2565

39

ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 8,550.00          8,550.00      

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส

8,550.00             

เกณฑ์ราคา

121/2565 ลว.14/3/2565 18/5/2565

40

ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ 10,168.00         10,168.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส

10,168.00            

เกณฑ์ราคา

78/2565 ลว.13/3/2565 18/5/2565

41

จ้างเหมาบริการขนส่งขยะ ปจด.เมย.

65 4,405.00          4,405.00      

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ.เจ.เซอร์วิส

4,405.00             

เกณฑ์ราคา

5/2565 ลว.25/10/2564 18/5/2565

42

ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ 24,300.00         24,300.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ.เจ.เซอร์วิส

24,300.00            

เกณฑ์ราคา

120/2565 ลว.14/3/2565 18/5/2565

43 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.เมย.65 61,745.00         61,745.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ

61,745.00            

เกณฑ์ราคา

118/2565 ลว.31/3/2565 18/5/2565

44 จ้างปรับปรุงทางเดินเช่ือม 130,000.00       130,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 130,000.00          เกณฑ์ราคา 12/2565 ลว.21/3/2565 18/5/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

45 จ้างซ่อมระบบแจ้งเตือนพยาบาล 337,920.00       337,920.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คอร์คอมเซ็นเตอร์ 337,920.00          เกณฑ์ราคา 14/2565 ลว.21/3/2565 18/5/2565

46

ซื อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 

รายการ 39,815.00         39,815.00     

เฉพาะเจาะจง
ร้านกรุงเทพเคร่ืองเรือน

39,815.00            

เกณฑ์ราคา

123/2565 ลว.18/3/2565 24/5/2565

47 ซื อครุภัณฑ์และส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ 21,300.00         21,300.00     

เฉพาะเจาะจง
ร้านกรุงเทพเคร่ืองเรือน

21,300.00            

เกณฑ์ราคา

81/2565 ลว.19/1/2565 24/5/2565

48 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,852.00          3,852.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเรือน 3,852.00             เกณฑ์ราคา 39/2565 ลว.30/11/2564 24/5/2565

49 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 2,950.00          2,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วร.คาร์เซอร์วิส 2,950.00             เกณฑ์ราคา 103/2565 ลว.23/3/2565 24/5/2565

50 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 28,760.00         28,760.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วร.คาร์เซอร์วิส 28,760.00            เกณฑ์ราคา 21/2565 ลว.4/11/2564 24/5/2565

51 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 17,200.00         17,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วร.คาร์เซอร์วิส 17,200.00            เกณฑ์ราคา 75/2565 ลว.31/1/2565 24/5/2565

52 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 5,800.00          5,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วร.คาร์เซอร์วิส 5,800.00             เกณฑ์ราคา 39/2565 ลว.313/12/2564 24/5/2565

53 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 560.00             560.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วร.คาร์เซอร์วิส 560.00                เกณฑ์ราคา 21.1/2565 ลว.4/11/2564 24/5/2565

54 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 19,800.00         19,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วร.คาร์เซอร์วิส 19,800.00            เกณฑ์ราคา 22/2565 ลว.5/11/2564 24/5/2565

55

ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 

รายการ 1,975.00          1,975.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์

1,975.00             

เกณฑ์ราคา

117/2565 ลว.8/3/2565 24/5/2565

56 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ 32,525.00         32,525.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 32,525.00            เกณฑ์ราคา 50/2565 ลว.14/12/2564 24/5/2565

57

ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20 

รายการ 10,950.00         10,950.00     

เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์

10,950.00            

เกณฑ์ราคา

51/2565 ลว.14/12/2564 24/5/2565

58

ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 

รายการ 5,880.00          5,880.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์

5,880.00             

เกณฑ์ราคา

76/2565 ลว.19/1/2565 24/5/2565

59 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ 14,886.00         14,886.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 14,886.00            เกณฑ์ราคา 75/2565 ลว.11/1/2565 24/5/2565

60 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 31 รายการ 29,479.00         29,479.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 29,479.00            เกณฑ์ราคา 116/2565 ลว.8/3/2565 24/5/2565

61 จ้างท าตรายาง 2,180.00          2,180.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 2,180.00             เกณฑ์ราคา 99/2565 ลว.7/3/2565 24/5/2565
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62

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัสเมาะห์

 ตูแป 6,155.00          6,155.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวฮัสเมาะห์ ตูแป

6,155.00             

เกณฑ์ราคา

34/2565 ลว.30/9/2564 25/5/2565

63 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 2,980.00          2,980.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวมามะนูซิ ฮาวี

2,980.00             

เกณฑ์ราคา

37/2565 ลว.30/9/2564 25/5/2565

64

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตี

เมาะห์ อาแว 6,080.00          6,080.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมามะนูซิ ฮาวี

6,080.00             

เกณฑ์ราคา

38/2565 ลว.30/9/2564 25/5/2565

65

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอะฟ้าฟ 

เจ๊ะเตะ 6,155.00          6,155.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอะฟ้าฟ เจ๊ะเตะ

6,155.00             

เกณฑ์ราคา

39/2565 ลว.30/9/2564 25/5/2565

66 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 4,500.00          4,500.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาริฟีน นาแว

4,500.00             

เกณฑ์ราคา

35/2565 ลว.30/9/2564 25/5/2565

67

จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน มะ

นอ 20,100.00         20,100.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายสุไลมาน มะนอ

20,100.00            

เกณฑ์ราคา

31/2565 ลว.30/9/2564 25/5/2565

68

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอานีส 

มามะ 20,500.00         20,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอานีส มามะ

20,500.00            

เกณฑ์ราคา

32/2565 ลว.30/9/2564 25/5/2565

69 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.มีค.65 40,874.00         40,874.00     

เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด 40,874.00            

เกณฑ์ราคา

13/2564 ลว.31/3/2564 27/5/2565

70 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.เมย.65 4,000.00          4,000.00      

เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด 4,000.00             

เกณฑ์ราคา

27/2565 ลว.30/9/2564 27/5/2565

71 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ปจด.มีค.65 2,000.00          2,000.00      

เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด 2,000.00             

เกณฑ์ราคา

28/2565 ลว.30/9/2564 27/5/2565

72

ซื อครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 2 

รายการ 155,000.00       155,000.00   

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเอส ออลล์ จ ากัด

155,000.00          

เกณฑ์ราคา

11/2565 ลว.8/2/2565 27/5/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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จ้ำง
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1,762,665.10       


