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1 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์

 มาน๊ะ

7,800.00          7,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,800.00             เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

2 จ้างเหมาบคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00             เกณฑ์ราคา 3/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

3 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 8/4/2565

4 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี 

มะสุยี

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอัสวานี มะสุยี 9,000.00             เกณฑ์ราคา 1/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

5 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ

10,500.00         10,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ 10,500.00            เกณฑ์ราคา 2/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

6 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน 

แสบีดิง

10,600.00         10,600.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียัน แสบีดิง 10,600.00            เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

7 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะ

ดิง

15,500.00         15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเซ้มซู ยือมะดิง 15,500.00            เกณฑ์ราคา 6/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

8 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 13/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน 

เบนโน

17,500.00         17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00            เกณฑ์ราคา 7/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

10 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00             เกณฑ์ราคา 11/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....เมษำยน....2565

โรงพยำบำลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ

วันท่ี .....30....... เดือน .....เมษำยน...... พ.ศ. 2565 
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11 จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือ

เร๊ะ

7,000.00             เกณฑ์ราคา 10/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

12 จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยา

มาลอเด็ง

6,850.00          6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00             เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

13 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมหมัด

กามาล อาแว

7,550.00          7,550.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมหมัดกามาล 

อาแว

7,550.00             เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

14 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ 

แมจิ

16,500.00         16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,500.00            เกณฑ์ราคา 22/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

15 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา 

ดาหาแมง

16,500.00         16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซูไรดา ดาหาอมง 16,500.00            เกณฑ์ราคา 23/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

16 จ้างเหมาบคลากร - นางสาววันณูรอา

ซัน โต๊ะกานิ

16,500.00         16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณูรอาซัน 

โต๊ะกานิ

16,500.00            เกณฑ์ราคา 21/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

17 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกูซัยฟะห์

 ต่วนแดร์

16,500.00         16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วน

แดร์

16,500.00            เกณฑ์ราคา 25/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

18 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอามีณา 

ฮามะ

16,500.00         16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอามีณา ฮามะ 16,500.00            เกณฑ์ราคา 26/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

19 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย 

มะแด

16,500.00         16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,500.00            เกณฑ์ราคา 24/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

20 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00             เกณฑ์ราคา 12/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

21 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00         16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00            เกณฑ์ราคา 19/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565
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22 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอีมาน

 ซีนา

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 9,000.00             เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

23 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือซะ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 17/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

24 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง 

มาน๊ะ

6,600.00             เกณฑ์ราคา 18/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

25 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00             เกณฑ์ราคา 16/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

26 จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม สา

ลาโด

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอิบรอฮิม สาลาโด 6,600.00             เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

27 จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนูดีน 

อะ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายไอมานนูดีน อะ 6,600.00             เกณฑ์ราคา 30/2565 ลว.30/9/2564 8/4/2565

28 จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ 6,600.00             เกณฑ์ราคา 50/2565 ลว.29/10/2564 8/4/2565

29 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซากีต๊ะ 

วาราวอ

7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซากีต๊ะ วาราวอ 7,500.00             เกณฑ์ราคา 56/2565 ลว.30/12/2564 8/4/2565

30 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 130,600.00       130,600.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวยามีละ ยูโซะ 130,600.00          เกณฑ์ราคา 97/2565 ลว.28/2/2565 11/4/2565

31 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 334,200.00       334,200.00   เฉพาะเจาะจง  - นางแวสะปิเยาะ จินตรา 334,200.00          เกณฑ์ราคา 95/2565 ลว.28/2/2565 11/4/2565

32 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 488,800.00       488,800.00   เฉพาะเจาะจง  - นางแวสะปิเยาะ จินตรา 488,800.00          เกณฑ์ราคา 90/2565 ลว.28/2/2565 11/4/2565

33 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 243,400.00       243,400.00   เฉพาะเจาะจง  - นางแวสะปิเยาะ จินตรา 243,400.00          เกณฑ์ราคา 104/2565 ลว.10/3/2565 11/4/2565

34 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 377,400.00       377,400.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวรานี หามิ 377,400.00          เกณฑ์ราคา 96/2565 ลว.28/2/2565 11/4/2565

35 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 128,400.00       128,400.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวรานี หามิ 128,400.00          เกณฑ์ราคา 110/2565 ลว.10/3/2565 11/4/2565

36 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.มีค.65 114,125.00       114,125.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ 114,125.00          เกณฑ์ราคา 89/2565 ลว.28/2/2565 11/4/2565
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37 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะ ปจด.มีค.65 12,275.00         12,275.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 12,275.00            เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.25/2/2564 11/4/2565

38 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.มีค.65 155,150.00       155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00          เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.30/12/2564 11/4/2565

39 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัสเมาะห์

 ตูแป

8,050.00          8,050.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวฮัสเมาะห์ ตูแป 8,050.00             เกณฑ์ราคา 34/2565 ลว.30/9/2564 12/4/2565

40 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 5,950.00          5,950.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูซิ ฮาวี 5,950.00             เกณฑ์ราคา 37/2565 ลว.30/9/2564 12/4/2565

41 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตีมะห์

 อาแว

8,050.00          8,050.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพาตีเหมาะห์ 

อาแว

8,050.00             เกณฑ์ราคา 38/2565 ลว.30/9/2564 12/4/2565

42 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 8,050.00          8,050.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟีน นาแซ 8,050.00             เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.30/9/2564 12/4/2565

43 จ้างเหมาบริการดูแลส่วน ปจด.มีค.65 28,000.00         28,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00            เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.28/10/2564 12/4/2565

44 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ

22,084.80         22,084.80     เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ 22,084.80            เกณฑ์ราคา 118/2565 ลว.9/3/2565 12/4/2565

45 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ปจด.มีค.65 28,146.50         28,146.50     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 28,146.50            เกณฑ์ราคา 110/2565 ลว.28/2/2565 12/4/2565

46 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 327,400.00       327,400.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนูรฟาติน-ซุปเคร่ืองใน

ยาโงะ

327,400.00          เกณฑ์ราคา 92/2565 ลว.28/2/2565 12/4/2565

47 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 440,200.00       440,200.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวยามีล๊ะ แมซา 440,200.00          เกณฑ์ราคา 94/2565 ลว.28/2/2565 12/4/2565

48 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 382,600.00       382,600.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพัชรี แวดาราแม 382,600.00          เกณฑ์ราคา 91/2565 ลว.28/2/2565 12/4/2565

49 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 155,600.00       155,600.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพัชรี แวดาราแม 155,600.00          เกณฑ์ราคา 105/2565 ลว.10/3/2565 12/4/2565

50 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 273,400.00       273,400.00   เฉพาะเจาะจง  - นางฟารีดะห์ สะอุ 273,400.00          เกณฑ์ราคา 93/2565 ลว.28/3/2565 12/4/2565
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(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

51 ค่าโปรแกรมควบคุมแอนต้ีไวรัส 77,000.00         77,000.00     เฉพาะเจาะจง ไอโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค

77,000.00            เกณฑ์ราคา 97/2565 ลว.4/2/2565 18/4/2565

52 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 80,400.00         80,400.00     เฉพาะเจาะจง ไอโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค

80,400.00            เกณฑ์ราคา 96/2565 ลว.4/2/2565 18/4/2565

53 ค่าเช่าคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.มีค.65 4,000.00          4,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส

4,000.00             เกณฑ์ราคา 27/2565 ลว.30/9/2564 18/4/2565

54 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

75,000.00         75,000.00     เฉพาะเจาะจง CHANG MAI LANNA 

CO.,LTD.

75,000.00            เกณฑ์ราคา 36/2565 ลว.7/1/2565 18/4/2565

55 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.กพ.65 40,874.00         40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

40,874.00            เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.31/3/2564 18/4/2565

56 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน มะ

นอ

21,200.00         21,200.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุไลมาน มะนอ 21,200.00            เกณฑ์ราคา 31/2565 ลว.30/9/2564 18/4/2565

57 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอานีส 

มามะ

19,300.00         19,300.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอานีส มามะ 19,300.00            เกณฑ์ราคา 32/2565 ลว.30/9/2564 18/4/2565

58 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนาเดียร์ 

กอเดร์ เดชพลานุวัฒน์

11,600.00         11,600.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนาเดียร์ กอเดร์ 

เดชพลานุวัฒน์

11,600.00            เกณฑ์ราคา 33/2565 ลว.30/9/2564 18/4/2565

59 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 3 รายการ

66,746.00         66,746.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แลบ จ ากัด 66,746.00            เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.4/12/2564 19/4/2565

60 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ

60,720.00         60,720.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 60,720.00            เกณฑ์ราคา 30/2565 ลว.4/12/2564 19/4/2565

61 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

80,000.00         80,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 80,000.00            เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.5/11/2564 19/4/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

62 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ

42,000.00         42,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 42,000.00            เกณฑ์ราคา 23/2565 ลว.5/11/2564 19/4/2565

63 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

95,000.00         95,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 95,000.00            เกณฑ์ราคา 26/2565 ลว.8/12/2564 19/4/2565

64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

80,000.00         80,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 80,000.00            เกณฑ์ราคา 17/2565 ลว.4/11/2564 19/4/2565

65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 23,040.00         23,040.00     เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 23,040.00            เกณฑ์ราคา 163/2564 ลว.31/8/2564 19/4/2565

66 ค่าเช่าใช่บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.กพ.

65

10,700.00         10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

10,700.00            เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.30/9/2564 20/4/2565

67 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.กพ.

65

2,000.00          2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด

2,000.00             เกณฑ์ราคา 28/2565 ลว.30/9/2564 20/4/2565

68 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,000.00         14,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด

14,000.00            เกณฑ์ราคา 375/2564 ลว.2/9/2564 20/4/2565

69 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 64,050.00         64,050.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด

64,050.00            เกณฑ์ราคา 318/2564 ลว.13/8/2564 20/4/2565

70 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 48,050.00         48,050.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด

48,050.00            เกณฑ์ราคา 285/2564 ลว.29/6/2564 20/4/2565

71 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 24,515.00         24,515.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด

24,515.00            เกณฑ์ราคา 286/2564 ลว.29/6/2564 20/4/2565

72 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 8 รายการ 50,340.00         50,340.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี จ ากัด 50,340.00            เกณฑ์ราคา 11/2565 ลว.14/1/2565 21/4/2565

73 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,000.00         11,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด 11,000.00            เกณฑ์ราคา 259/2564 ลว.4/6/2564 21/4/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,550.00          1,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

1,550.00             เกณฑ์ราคา 365/2564 ลว.2/9/2564 21/4/2565

75 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,350.00         10,350.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 10,350.00            เกณฑ์ราคา 368/2564 ลว.2/9/2564 21/4/2565
76 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

7,500.00             เกณฑ์ราคา 367/2564 ลว.2/9/2564 21/4/2565

77 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 6,450.00          6,450.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

6,450.00             เกณฑ์ราคา 366/2564 ลว.2/9/2564 21/4/2565

78 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 420.00             420.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 420.00                เกณฑ์ราคา 344/2564 ลว.17/8/2564 21/4/2565

79 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ

และขนส่ง

1,000.00          1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกีประดับยนต์ 1,000.00             เกณฑ์ราคา 265/2564 ลว.16/8/2564 21/4/2565

80 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 283.00             283.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 283.00                เกณฑ์ราคา 326/2564 ลว.3/8/2564 21/4/2565

81 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ

และขนส่ง

2,900.00          2,900.00      เฉพาะเจาะจง อู่มะกาเด็ง 2,900.00             เกณฑ์ราคา 270/2564 ลว.26/8/2564 21/4/2565

82 ซ้ือวัสดุเชือเพลิง 203.30             203.30         เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.รุ่งโรจน์อะไหล่ 203.30                เกณฑ์ราคา 335/2564 ลว.11/8/2564 21/4/2565

83 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ

และขนส่ง

300.00             300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกีประดับยนต์ 300.00                เกณฑ์ราคา 345/2564 ลว.18/8/2564 21/4/2565

84 ซ้ือวัสดุการเกษตร 420.00             420.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นราธิวาส โอ.เค.กรุ๊ป 420.00                เกณฑ์ราคา 353/2564 ลว.25/8/2564 21/4/2565

85 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 220.00             220.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนราทองค้าไม้และวัสดุ

ก่อสร้าง

220.00                เกณฑ์ราคา 351/2564 ลว.24/8/2564 21/4/2565

86 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

1,200.00          1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 1,200.00             เกณฑ์ราคา 350/2564 ลว.24/8/2564 21/4/2565

87 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 500.00             500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอเคร่ืองตัดหญ้า 500.00                เกณฑ์ราคา 352/2564 ลว.25/8/2564 21/4/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

88 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ

และขนส่ง

2,100.00          2,100.00      เฉพาะเจาะจง อู่มะกาเด็ง 2,100.00             เกณฑ์ราคา 287/2564 ลว.10/9/2564 21/4/2565

89 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

165.00             165.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 165.00                เกณฑ์ราคา 368/2564 ลว.3/9/2564 21/4/2565

90 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

1,200.00          1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 1,200.00             เกณฑ์ราคา 371/2564 ลว.8/9/2564 21/4/2565

91 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,200.00          3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 3,200.00             เกณฑ์ราคา 367/2564 ลว.3/9/2564 21/4/2565

92 ซ้ือวัสดุการเกษตร 350.00             350.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ย.การเกษตร 350.00                เกณฑ์ราคา 378/2564 ลว.14/9/2564 21/4/2565

93 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,800.00          1,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นางฟาตีเมาะ กือจิ 1,800.00             เกณฑ์ราคา 364/2564 ลว.3/9/2564 21/4/2565

94 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,200.00          3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 3,200.00             เกณฑ์ราคา 377/2564 ลว.14/9/2564 21/4/2565

95 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,440.00          1,440.00      เฉพาะเจาะจง  - นางฟาตีเมาะ กือจิ 1,440.00             เกณฑ์ราคา 382/2564 ลว.17/9/2564 21/4/2565

96 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

67,680.00         67,680.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 67,680.00            เกณฑ์ราคา 39/2565 ลว.7/1/2565 22/4/2565

97 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

63,144.00         63,144.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 63,144.00            เกณฑ์ราคา 22/2565 ลว.5/11/2564 22/4/2565

98 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

57,312.00         57,312.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 57,312.00            เกณฑ์ราคา 28/2565 ลว.8/12/2564 22/4/2565

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,500.00          5,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบ

บอเรตอร่ี

5,500.00             เกณฑ์ราคา 350/2564 ลว.13/8/2564 22/4/2565

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,800.00          8,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบ

บอเรตอร่ี

8,800.00             เกณฑ์ราคา 299/2564 ลว.29/6/2564 22/4/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง
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จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00          3,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบ

บอเรตอร่ี

3,500.00             เกณฑ์ราคา 298/2564 ลว.29/6/2564 22/4/2565

102 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00          1,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบ

บอเรตอร่ี

1,500.00             เกณฑ์ราคา 270/2564 ลว.4/6/2564 22/4/2565

103 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 7,240.00          7,240.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 7,240.00             เกณฑ์ราคา 141/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565

104 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 2,040.00          2,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 2,040.00             เกณฑ์ราคา 132/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565

105 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 5,900.00          5,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 5,900.00             เกณฑ์ราคา 135/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง ห้างขายตราเจ็ดดาว 7,200.00             เกณฑ์ราคา 266/2564 ลว.4/6/2564 22/4/2565

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างขายตราเจ็ดดาว 7,000.00             เกณฑ์ราคา 347/2564 ลว.6/8/2564 22/4/2565

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง ห้างขายตราเจ็ดดาว 7,200.00             เกณฑ์ราคา 382/2564 ลว.3/9/2564 22/4/2565

109 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 34,300.00         34,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 34,300.00            เกณฑ์ราคา 149/2564 ลว.31/8/2564 22/4/2565

110 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 11,200.00         11,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 11,200.00            เกณฑ์ราคา 136/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565

111 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 รายการ 10,340.00         10,340.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 10,340.00            เกณฑ์ราคา 129/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,500.00          8,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 8,500.00             เกณฑ์ราคา 370/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,700.00         12,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 12,700.00            เกณฑ์ราคา 371/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00         11,556.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 11,556.00            เกณฑ์ราคา 373/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,500.00             เกณฑ์ราคา 372/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 7,300.00          7,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,300.00             เกณฑ์ราคา 333/2564 ลว.6/8/2564 22/4/2565

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 1,112.80          1,112.80      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,112.80             เกณฑ์ราคา 332/2564 ลว.6/8/2564 22/4/2565

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,000.00         10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 10,000.00            เกณฑ์ราคา 331/2564 ลว.6/8/2564 22/4/2565

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00          1,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,800.00             เกณฑ์ราคา 310/2564 ลว.29/6/2564 22/4/2565

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,200.00             เกณฑ์ราคา 263/2564 ลว.7/6/2564 22/4/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
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121 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,740.00          1,740.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,740.00             เกณฑ์ราคา 262/2564 ลว.4/6/2564 22/4/2565

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

จ ากัด

24,000.00            เกณฑ์ราคา 369/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 76,000.00         76,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 76,000.00            เกณฑ์ราคา 317/2564 ลว.6/8/2564 22/4/2565

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 850.00             850.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 850.00                เกณฑ์ราคา 358/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,400.00          2,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 2,400.00             เกณฑ์ราคา 359/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 21,032.00         21,032.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 21,032.00            เกณฑ์ราคา 360/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

127 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,880.00          8,880.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 8,880.00             เกณฑ์ราคา 361/2564 ลว.2/9/2564 22/4/2565

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,750.00         20,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) 

จ ากัด

20,750.00            เกณฑ์ราคา 291/2564 ลว.29/6/2564 22/4/2565

129 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) 

จ ากัด

5,000.00             เกณฑ์ราคา 290/2564 ลว.29/6/2564 22/4/2565

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 12,740.00         12,740.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) 

จ ากัด

12,740.00            เกณฑ์ราคา 379/2564 ลว.3/9/2564 22/4/2565

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,800.00         16,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 16,800.00            เกณฑ์ราคา 334/2564 ลว.6/8/2564 22/4/2565

132 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,200.00          8,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ

ร่ีส์ (1969) จ ากัด

8,200.00             เกณฑ์ราคา 381/2564 ลว.3/9/2564 22/4/2565

133 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 รายการ 38,860.00         38,860.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 38,860.00            เกณฑ์ราคา 161/2564 ลว.31/8/2564 22/4/2565

134 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 4,000.00          4,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 4,000.00             เกณฑ์ราคา 140/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565

135 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 3,575.00          3,575.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 3,575.00             เกณฑ์ราคา 137/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565

136 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 6,050.00          6,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 6,050.00             เกณฑ์ราคา 130/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565

137 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 3,500.00          3,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 3,500.00             เกณฑ์ราคา 131/2564 ลว.29/7/2564 22/4/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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138 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 5,000.00             เกณฑ์ราคา 18/2565 ลว.9/2/2565 22/4/2565

139 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 24,000.00         24,000.00     เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 24,000.00            เกณฑ์ราคา 19/2565 ลว.9/2/2565 22/4/2565

140 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 7,200.00             เกณฑ์ราคา 12/2565 ลว.11/1/2565 22/4/2565

141 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 22,500.00         22,500.00     เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 22,500.00            เกณฑ์ราคา 13/2565 ลว.11/1/2565 22/4/2565

142 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 29,140.00         29,140.00     เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีอ๊ออกซิเย่น จ ากัด 29,140.00            เกณฑ์ราคา 14/2565 ลว.2/2/2565 22/4/2565

143 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 25,220.00         25,220.00     เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีอ๊ออกซิเย่น จ ากัด 25,220.00            เกณฑ์ราคา 9/2565 ลว.7/1/2565 22/4/2565

144 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 81,860.00         81,860.00     เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีอ๊ออกซิเย่น จ ากัด 81,860.00            เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.7/12/2564 22/4/2565

145 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 42,000.00         42,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.บี แอนด์ บี โปรดัคท์ 

จ ากัด

42,000.00            เกณฑ์ราคา 3/2565 ลว.27/12/2564 25/4/2565

146 จ้างท าฟันเทียม 10,533.08         10,533.08     เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา-อารี เด็นทัล แลป 

จ ากัด

10,533.08            เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.2/2/2565 25/4/2565

147 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,250.00          2,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเซ่ียน ฟาร์มาซูติคัล 

จ ากัด

2,250.00             เกณฑ์ราคา 353/2564 ลว.10/8/2564 25/4/2565

148 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองอบผ้า 9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง พีเอส.เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พลาย

9,000.00             เกณฑ์ราคา 101/2565 ลว.11/3/2565 25/4/2565

149 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้า 32,090.00         32,090.00     เฉพาะเจาะจง พีเอส.เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พลาย

32,090.00            เกณฑ์ราคา 71/2565 ลว.24/1/2565 25/4/2565

150 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 8,100.00          8,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย

8,100.00             เกณฑ์ราคา 164/2564 ลว.31/8/2564 25/4/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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151 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 8,250.00          8,250.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย

8,250.00             เกณฑ์ราคา 147/2564 ลว.31/8/2564 25/4/2565

152 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 3,500.00          3,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย

3,500.00             เกณฑ์ราคา 139/2564 ลว.29/7/2564 25/4/2565

153 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 80,000.00         80,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 80,000.00            เกณฑ์ราคา 22/2565 ลว.7/3/2565 25/4/2565

154 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 80,000.00         80,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 80,000.00            เกณฑ์ราคา 21/2565 ลว.2/3/2565 25/4/2565

155 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 3,240.00          3,240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 3,240.00             เกณฑ์ราคา 160/2564 ลว.31/8/2564 25/4/2565

156 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00         20,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 20,000.00            เกณฑ์ราคา 148/2564 ลว.31/8/2564 25/4/2565

157 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,200.00          6,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 6,200.00             เกณฑ์ราคา 362/2564 ลว.2/9/2564 25/4/2565

158 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00         24,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 24,000.00            เกณฑ์ราคา 363/2564 ลว.2/9/2564 25/4/2565

159 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 5 รายการ

94,500.00         94,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธืแคร์ จ ากัด 94,500.00            เกณฑ์ราคา 32/2565 ลว.8/12/2564 26/4/2565

160 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

54,860.00         54,860.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธืแคร์ จ ากัด 54,860.00            เกณฑ์ราคา 24/2565 ลว.5/11/2564 26/4/2565

161 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

43,212.00         43,212.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธืแคร์ จ ากัด 43,212.00            เกณฑ์ราคา 16/2565 ลว.5/11/2564 26/4/2565

162 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

82,000.00         82,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธืแคร์ จ ากัด 82,000.00            เกณฑ์ราคา 6/2564 ลว.7/10/2564 26/4/2565

163 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,200.00          1,200.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

1,200.00             เกณฑ์ราคา 43/2564 ลว.7/5/2564 26/4/2565

164 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 13 รายการ 86,482.00         86,482.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

86,482.00            เกณฑ์ราคา 44/2564 ลว.7/5/2564 26/4/2565
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165 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 10,070.00         10,070.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

10,070.00            เกณฑ์ราคา 45/2564 ลว.7/5/2564 26/4/2565

166 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,880.00          2,880.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

2,880.00             เกณฑ์ราคา 46/2564 ลว.7/5/2564 26/4/2565

167 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

350,000.00       350,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากัด

350,000.00          เกณฑ์ราคา 18/2565 ลว.5/11/2564 26/4/2565

168 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 17,100.00         17,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 17,100.00            เกณฑ์ราคา 159/2564 ลว.31/8/2564 26/4/2565

169 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 58,500.00         58,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 58,500.00            เกณฑ์ราคา 142/2564 ลว.29/7/2564 26/4/2565

170 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,200.00          1,200.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

1,200.00             เกณฑ์ราคา 43/2564 ลว.7/5/2564 27/4/2565

171 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 13 รายการ 86,482.00         86,482.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

86,482.00            เกณฑ์ราคา 44/2564 ลว.7/5/2564 27/4/2565

172 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 10,070.00         10,070.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

10,070.00            เกณฑ์ราคา 45/2564 ลว.7/5/2564 27/4/2565

173 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,880.00          2,880.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

2,880.00             เกณฑ์ราคา 46/2564 ลว.7/5/2564 27/4/2565

174 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

350,000.00       350,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากัด

350,000.00          เกณฑ์ราคา 18/2565 ลว.5/11/2564 27/4/2565

175 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 17,100.00         17,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 17,100.00            เกณฑ์ราคา 159/2564 ลว.31/8/2564 27/4/2565

176 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 58,500.00         58,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 58,500.00            เกณฑ์ราคา 142/2564 ลว.29/72564 27/4/2565

177 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.มีค.65 40,874.00         40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จ ากัด 40,874.00            เกณฑ์ราคา 55/2565 ลว.29/12/2564 28/4/2565
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178 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,600.00          2,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 

อินดัสตรี จ ากัด

2,600.00             เกณฑ์ราคา 281/2564 ลว.4/6/2564 29/4/2565

179 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,050.00          4,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 4,050.00             เกณฑ์ราคา 275/2564 ลว.4/6/2564 29/4/2565

180 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,500.00         14,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด

14,500.00            เกณฑ์ราคา 255/2564 ลว.7/6/2564 29/4/2565

181 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,210.00          3,210.00      เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 3,210.00             เกณฑ์ราคา 384/2564 ลว.3/9/2564 29/4/2565

182 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 29,600.00         29,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

29,600.00            เกณฑ์ราคา 364/2564 ลว.2/9/2564 29/4/2565

183 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 76,800.00         76,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 76,800.00            เกณฑ์ราคา 128/2564 ลว.29/7/2564 29/4/2565

184 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 18,000.00         18,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด

18,000.00            เกณฑ์ราคา 154/2564 ลว.31/8/2564 29/4/2565

185 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 รายการ 31,900.00         31,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด

31,900.00            เกณฑ์ราคา 146/2564 ลว.31/8/2564 29/4/2565

186 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ

35,000.00         35,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนเจอร์ บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด

35,000.00            เกณฑ์ราคา 37/2565 ลว.7/1/2565 29/4/2565

7,749,322.48    


