
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

1 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 76,000.00         76,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดิเมดิคอลสตอร์ 76,000.00          เกณฑ์ราคา 64/2565 ลว.29/3/2565 7/7/2565

2

จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์

 มาน๊ะ 7,800.00          7,800.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ

7,800.00           

เกณฑ์ราคา

64/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

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

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 7/7/2565

5

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี 

มะสุยี 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอัสวานี มะสุยี

9,000.00           

เกณฑ์ราคา

60/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

6

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ 10,500.00         10,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ

10,500.00          

เกณฑ์ราคา

61/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

7

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน 

แสบีดิง 10,600.00         10,600.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาซียัน แสบีดิง

10,600.00          

เกณฑ์ราคา

73/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

8

จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะ

ดิง 15,500.00         15,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายเซ็มซู ยือมะดิง

15,500.00          

เกณฑ์ราคา

65/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอูสมัน สาและ

7,000.00           

เกณฑ์ราคา

72/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

10

จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน 

เบนโน 17,500.00         17,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายซอลาฮุดดีน เบนโน

17,500.00          

เกณฑ์ราคา

66/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
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คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
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จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

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

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 7/7/2565

13

จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยา

มาลอเด็ง 6,850.00          6,850.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง

6,850.00           

เกณฑ์ราคา

74/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

14

จ้างเหมาบุคลากร - มูฮัมมัดกามาล 

อาแว 7,550.00          7,550.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว

7,550.00           

เกณฑ์ราคา

67/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

15

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ 

แมจิ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

83/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

16

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา 

ดาหาแมง 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

84/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

17

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาววันณุรอา

ซัน โต๊ะกานิ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณุรอาซัน 

โต๊ะกานิ 16,500.00          

เกณฑ์ราคา

82/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

18

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกูซัยฟะห์

 ต่วนเดร์ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วน

เดร์ 16,500.00          

เกณฑ์ราคา

86/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

19

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอามีณา 

ฮามะ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอามีณา ฮามะ

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

87/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

20

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย 

มะแด 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวโซเฟีย มะแด

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

85/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

21 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายลุลซาลัม มะลี

7,000.00           

เกณฑ์ราคา

71/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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22 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00         16,000.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายอัควาน ตาเละ

16,000.00          

เกณฑ์ราคา

78/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

23

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอีมาน

 ซีนา 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวนุรอีมาน ซีนา

9,000.00           

เกณฑ์ราคา

79/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

24 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือซะ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00           เกณฑ์ราคา 80/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

25

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ 3,960.00          3,960.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง 

มาน๊ะ 3,960.00           

เกณฑ์ราคา

81/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

26 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาหะมะ มะลี

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

75/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

27

จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม สา

ลาโด 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอิบรอฮิม สาลาโด

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

63/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

28

จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนูดีน 

อะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายไอมานนูดีน อะ

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

76/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

29

จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

77/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

30

จ้างเหมาบุคลากร - นางซากีต๊ะ วา

ราวอ 7,500.00          7,500.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางซากีต๊ะ วาราวอ

7,500.00           

เกณฑ์ราคา

56/2565 ลว.30/12/2564 7/7/2565

31

จ้างเหมาบุคลากร - นายอาฟีฟี ยือมะ

ดิง 8,500.00          8,500.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาฟีฟี ยือมะดิง

8,500.00           

เกณฑ์ราคา

88/2565 ลว.31/5/2565 7/7/2565

32 จ้างซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน 37,500.00         37,500.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 37,500.00          เกณฑ์ราคา 124/2565 ลว.11/4/2565 8/7/2565

33 จ้างเหมาตีเส้นจราจร 18,500.00         18,500.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 18,500.00          เกณฑ์ราคา 122/2565 ลว.5/4/2565 8/7/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ
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34 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 19,000.00         19,000.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 19,000.00          เกณฑ์ราคา 145/2565 ลว.11/4/2565 8/7/2565

35 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ 20,660.00         20,660.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 20,660.00          เกณฑ์ราคา 139/2565 ลว.11/4/2565 8/7/2565

36

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัสเมาะห์

 ตูแป 10,845.00         10,845.00     

เฉพาะเจาะจง
ย่ีงอเซอร์วิส

10,845.00          

เกณฑ์ราคา

34/2565 ลว.30/9/2564 12/7/2565

37 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 8,150.00          8,150.00      

เฉพาะเจาะจง
ย่ีงอเซอร์วิส

8,150.00           

เกณฑ์ราคา

37/2565 ลว.30/9/2564 12/7/2565

38

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตีมะห์

 อาแว 8,790.00          8,790.00      

เฉพาะเจาะจง
ย่ีงอเซอร์วิส

8,790.00           

เกณฑ์ราคา

38/2565 ลว.30/9/2564 12/7/2565

39

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอะฟ้าฟ 

เจ๊ะเตะ 9,880.00          9,880.00      

เฉพาะเจาะจง
ย่ีงอเซอร์วิส

9,880.00           

เกณฑ์ราคา

39/2565 ลว.30/9/2564 12/7/2565

40 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 6,420.00          6,420.00      

เฉพาะเจาะจง
ย่ีงอเซอร์วิส

6,420.00           

เกณฑ์ราคา

35/2565 ลว.30/9/2564 12/7/2565

41

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียะ 

อารง 10,210.00         10,210.00     

เฉพาะเจาะจง
ย่ีงอเซอร์วิส

10,210.00          

เกณฑ์ราคา

36/2565 ลว.30/9/2564 12/7/2565

42

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 2,900.00          2,900.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านจินดาภรณ์

2,900.00           

เกณฑ์ราคา

148/2565 ลว.18/4/2565 18/7/2565

43

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 1,450.00          1,450.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านจินดาภรณ์

1,450.00           

เกณฑ์ราคา

131/2565 ลว.5/4/2565 18/7/2565

44

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ 19,773.60         19,773.60     

เฉพาะเจาะจง
หจก.อภิ

19,773.60          

เกณฑ์ราคา

154/2565 ลว.5/5/2565 18/7/2565

45 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ปจด.มิย.65 56,959.10         56,959.10     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 56,959.10          เกณฑ์ราคา 177/2565 ลว.31/5/2565 18/7/2565
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46 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.มิย.65 155,150.00       155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00        เกณฑ์ราคา 17/2565 ลว.28/3/2565 18/7/2565

47 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.มิย.65 107,465.00       107,465.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวรอบียะห์ มะลี 107,465.00        เกณฑ์ราคา 148/2565 ลว.31/5/2565 18/7/2565

48

จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน มะ

นอ 17,800.00         17,800.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายสุไลมาน มะนอ

17,800.00          

เกณฑ์ราคา

31/2565 ลว.30/9/2564 25/7/2565

49

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอานีส 

มามะ 17,000.00         17,000.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอานีส มามะ

17,000.00          

เกณฑ์ราคา

32/2565 ลว.30/9/2564 25/7/2565

50 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.พค.65 10,700.00         10,700.00     

เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด 10,700.00          

เกณฑ์ราคา

29/2565 ลว.30/9/2564 25/7/2565

51 จ้างท าป้ายไวนิล 14,070.00         14,070.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์ 14,070.00          เกณฑ์ราคา 131/2565 ลว.5/5/2565 25/7/2565

52 จ้างท าป้ายอะคริลิคพลาสวูดฉลุลาย 21,240.00         21,240.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์ 21,240.00          เกณฑ์ราคา 142/2565 ลว.12/5/2565 25/7/2565

53 จ้างท าแบบฟอร์ม 38,600.00         38,600.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นราธิวาส 38,600.00          เกณฑ์ราคา 126/2565 ลว.12/4/2565 25/7/2565

54

จ้างท าแบบฟอร์ม(หนังสือยินยอมรับ

การรักษา) 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์นราธิวาส

9,000.00           

เกณฑ์ราคา

66/2565 ลว.12/1/2565 25/7/2565

55

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 6 รายการ 94,500.00         94,500.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เออีซี เฮลแคร์ จ ากัด

94,500.00          

เกณฑ์ราคา

51/2565 ลว.4/3/2565 25/7/2565

56 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 8,153.40          8,153.40      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด 8,153.40           

เกณฑ์ราคา

83/2565 ลว.11/11/2564 25/7/2565

57 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,140.00          2,140.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,140.00           เกณฑ์ราคา 27/2565 ลว.24/11/2564 25/7/2565

58 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 30,174.00         30,174.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 30,174.00          เกณฑ์ราคา 59/2565 ลว.11/11/2564 25/7/2565

59 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,638.00          3,638.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 3,638.00           เกณฑ์ราคา 60/2565 ลว.11/11/2564 25/7/2565

60 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,667.00          8,667.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 8,667.00           เกณฑ์ราคา 61/2565 ลว.11/11/2564 25/7/2565
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61 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 5,401.36          5,401.36      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 5,401.36           เกณฑ์ราคา 10/2565 ลว.15/3/2565 25/7/2565

62 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,070.00          1,070.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 1,070.00           เกณฑ์ราคา 11/2565 ลว.15/3/2565 25/7/2565

63 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 492,000.00       492,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คอร์คอมเซ็นเตอร์ 492,000.00        เกณฑ์ราคา 19/2565 ลว.31/5/2565 25/7/2565

64 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 25,680.00         25,680.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 25,680.00          

เกณฑ์ราคา

2/2565 ลว.14/10/2564 25/7/2565

65 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,954.72          3,954.72      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,954.72           

เกณฑ์ราคา

3/2565 ลว.14/10/2564 25/7/2565

66 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 24,198.60         24,198.60     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 24,198.60          

เกณฑ์ราคา

4/2565 ลว.14/10/2564 25/7/2565

67 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,210.00          3,210.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,210.00           

เกณฑ์ราคา

5/2565 ลว.14/10/2564 25/7/2565

68 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,494.00          4,494.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 4,494.00           

เกณฑ์ราคา

6/2565 ลว.14/10/2564 25/7/2565

69 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 25,680.00         25,680.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 25,680.00          

เกณฑ์ราคา

7/2565 ลว.14/10/2564 25/7/2565

70 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,230.00          1,230.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 1,230.00           

เกณฑ์ราคา

8/2565 ลว.14/10/2564 25/7/2565

71 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,700.00          3,700.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,700.00           

เกณฑ์ราคา

9/2565 ลว.3/11/2564 25/7/2565

72 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,210.00          3,210.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,210.00           

เกณฑ์ราคา

19/2565 ลว.3/11/2564 25/7/2565
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73 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 106,421.60       106,421.60   

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 106,421.60        

เกณฑ์ราคา

11/2565 ลว.10/11/2564 25/7/2565

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,480.00         18,480.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 18,480.00          

เกณฑ์ราคา

12/2565 ลว.10/11/2564 25/7/2565

75 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 3,724.50          3,724.50      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,724.50           

เกณฑ์ราคา

13/2565 ลว.3/11/2564 25/7/2565

76 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 26,400.00         26,400.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 26,400.00          

เกณฑ์ราคา

14/2565 ลว.8/11/2564 25/7/2565

77 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,800.00          4,800.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 4,800.00           

เกณฑ์ราคา

15/2565 ลว.3/11/2564 25/7/2565

78 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00          3,600.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,600.00           

เกณฑ์ราคา

16/2565 ลว.3/11/2564 25/7/2565

79 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,393.30         18,393.30     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 18,393.30          

เกณฑ์ราคา

17/2565 ลว.10/11/2564 25/7/2565

80 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,247.00          2,247.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 2,247.00           

เกณฑ์ราคา

18/2565 ลว.10/11/2564 25/7/2565

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,210.00          3,210.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,210.00           

เกณฑ์ราคา

10/2565 ลว.3/11/2564 25/7/2565

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00         24,000.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 24,000.00          

เกณฑ์ราคา

20/2565 ลว.10/11/2564 25/7/2565
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83 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00         24,000.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 24,000.00          

เกณฑ์ราคา

21/2565 ลว.10/11/2564 25/7/2565

84 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,630.00          9,630.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 9,630.00           

เกณฑ์ราคา

22/2565 ลว.10/11/2564 25/7/2565

85 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,247.00          2,247.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 2,247.00           

เกณฑ์ราคา

23/2565 ลว.2/12/2564 25/7/2565

86 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,145.80          3,145.80      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,145.80           

เกณฑ์ราคา

24/2565 ลว.2/12/2564 25/7/2565

87 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,617.50          5,617.50      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 5,617.50           

เกณฑ์ราคา

25/2565 ลว.7/12/2564 25/7/2565

88 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,370.50          3,370.50      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,370.50           

เกณฑ์ราคา

26/2565 ลว.2/12/2564 25/7/2565

89 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,630.00          9,630.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 9,630.00           

เกณฑ์ราคา

27/2565 ลว.2/12/2564 25/7/2565

90 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 4,419.50          4,419.50      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 4,419.50           

เกณฑ์ราคา

28/2565 ลว.2/12/2564 25/7/2565

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 260.50             260.50         

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 260.50              

เกณฑ์ราคา

29/2565 ลว.2/12/2564 25/7/2565

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,247.00          2,247.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 2,247.00           

เกณฑ์ราคา

30/2565 ลว.2/12/2564 25/7/2565
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93 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 28,890.00         28,890.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 28,890.00          

เกณฑ์ราคา

31/2565 ลว.7/12/2564 25/7/2565

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,782.00          2,782.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 2,782.00           

เกณฑ์ราคา

32/2565 ลว.4/1/2565 25/7/2565

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00          4,000.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 4,000.00           

เกณฑ์ราคา

33/2565 ลว.4/1/2565 25/7/2565

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ 33,335.00         33,335.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 33,335.00          

เกณฑ์ราคา

34/2565 ลว.4/1/2565 25/7/2565

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 260.50             260.50         

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 260.50              

เกณฑ์ราคา

35/2565 ลว.4/1/2565 25/7/2565

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,240.00          2,240.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 2,240.00           

เกณฑ์ราคา

36/2565 ลว.4/1/2565 25/7/2565

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,000.00         10,000.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 10,000.00          

เกณฑ์ราคา

37/2565 ลว.4/1/2565 25/7/2565

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,778.00          5,778.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 5,778.00           

เกณฑ์ราคา

38/2565 ลว.4/1/2565 25/7/2565

101 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า จ านวน า 1 รายการ 56,000.00         56,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมดิทรอน 56,000.00          เกณฑ์ราคา 172/2565 ลว.18/5/2565 26/7/2565

102

จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้

 ปจด.มิย.65 28,000.00         28,000.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายพาหตะ สาและ

28,000.00          

เกณฑ์ราคา

4/2565 ลว.25/10/2564 26/7/2565

103 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.มิย.65 4,000.00          4,000.00      

เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส 4,000.00           

เกณฑ์ราคา

27/2565 ลว.30/9/2564 26/7/2565
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104 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะ ปจด.มิย.65 3,095.00          3,095.00      

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ.เจ เซอร์วิส

3,095.00           

เกณฑ์ราคา

5/2565 ลว.25/10/2564 26/7/2565

105

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 5,440.00          5,440.00      

เฉพาะเจาะจง
หจก. เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส

5,440.00           

เกณฑ์ราคา

129/2565 ลว.4/4/2565 26/7/2565

106

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 

รายการ 32,355.00         32,355.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ.เจ เซอร์วิส

32,355.00          

เกณฑ์ราคา

171.1/2565 ลว.17/5/2565 26/7/2565

107 จ้างท าตรายาง 840.00             840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 840.00              เกณฑ์ราคา 120/2565 ลว.5/4/2565 26/7/2565

108

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 

รายการ 2,945.00          2,945.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์

2,945.00           

เกณฑ์ราคา

135/2565 ลว.8/4/2565 26/7/2565

109 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ 35,025.00         35,025.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 35,025.00          เกณฑ์ราคา 134/2565 ลว.8/4/2565 26/7/2565

110 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,850.00          2,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 2,850.00           เกณฑ์ราคา 17/2565 ลว.7/2/2565 26/7/2565

111 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ 14,050.00         14,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านป.ปลาพาณิชย์ 14,050.00          เกณฑ์ราคา 98/2565 ลว.7/2/2565 26/7/2565

112

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 1,500.00          1,500.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านป.ปลาพาณิชย์

1,500.00           

เกณฑ์ราคา

84/2565 ลว.19/1/2565 26/7/2565

113

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 3,900.00          3,900.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านป.ปลาพาณิชย์

3,900.00           

เกณฑ์ราคา

114/2565 ลว.4/3/2565 26/7/2565

114 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,800.00          1,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านป.ปลาพาณิชย์ 1,800.00           เกณฑ์ราคา 113/2565 ลว.4/3/2565 26/7/2565

115

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 75,000.00         75,000.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.พี.เอส.เมดิเทค

75,000.00          

เกณฑ์ราคา

58/2565 ลว.4/3/2565 26/7/2565

116 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 12,000.00         12,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 12,000.00          เกณฑ์ราคา 16/2565 ลว.3/2/2565 26/7/2565
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117

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 93,268.00         93,268.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็กซ์แลบ จ ากัด

93,268.00          

เกณฑ์ราคา

60/2565 ลว.4/3/2565 26/7/2565

118 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 30,000.00         30,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 30,000.00          เกณฑ์ราคา 34/2565 ลว.26/11/2564 26/7/2565

119 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00         13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 13,500.00          เกณฑ์ราคา 37/2565 ลว.26/11/2564 26/7/2565

120 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 15,150.00         15,150.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 15,150.00          เกณฑ์ราคา 36/2565 ลว.26/11/2564 26/7/2565

121

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 295,000.00       295,000.00   

เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากัด 295,000.00        

เกณฑ์ราคา

34/2565 ลว.7/1/2565 26/7/2565

122

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 250,000.00       250,000.00   

เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากัด 250,000.00        

เกณฑ์ราคา

59/2565 ลว.4/3/2565 26/7/2565

123 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.มิย.65 40,874.00         40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอส ล๊อกซ์อินโฟ จ ากัด 40,874.00          เกณฑ์ราคา 55/2565 ลว.29/12/2564 27/7/2565

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,200.00          6,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 6,200.00           เกณฑ์ราคา 84/2565 ลว.10/11/2564 27/7/2565

125 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 32,500.00         32,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีวายเอ็มเมดิค 32,500.00          เกณฑ์ราคา 28/2565 ลว.26/11/2564 27/7/2565

126 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 55,500.00         55,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีวายเอ็มเมดิค 55,500.00          เกณฑ์ราคา 30/2565 ลว.26/11/2564 27/7/2565

ค่าจ้างท าฟันเทียม 14,101.53         14,101.53     

เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป 

จ ากัด 14,101.53          

เกณฑ์ราคา

8/2565 ลว.3/5/2565 27/7/2565

128 ค่าจ้างท าฟันเทียม 4,658.78          4,658.78      

เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป 

จ ากัด 4,658.78           

เกณฑ์ราคา

7/2565 ลว.25/3/2565 27/7/2565

129 ค่าจ้างท าฟันเทียม 16,307.87         16,307.87     

เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป 

จ ากัด 16,307.87          

เกณฑ์ราคา

9/2565 ลว.31/5/2565 27/7/2565

130 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 8,800.00          8,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 8,800.00           เกณฑ์ราคา 19/2565 ลว.29/10/2564 27/7/2565

131 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 4,070.00          4,070.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 4,070.00           เกณฑ์ราคา 23/2565 ลว.29/10/2564 27/7/2565
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132 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 17,800.00         17,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 17,800.00          เกณฑ์ราคา 46/2565 ลว.5/11/2564 27/7/2565

133 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,000.00           เกณฑ์ราคา 47/2565 ลว.5/11/2564 27/7/2565

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,200.00          1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,200.00           เกณฑ์ราคา 48/2565 ลว.5/11/2564 27/7/2565

135 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,000.00           เกณฑ์ราคา 49/2565 ลว.10/11/2564 27/7/2565

136 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,900.00          2,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,900.00           เกณฑ์ราคา 50/2565 ลว.5/11/2564 27/7/2565

137 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 17,800.00         17,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 17,800.00          เกณฑ์ราคา 51/2565 ลว.11/11/2564 27/7/2565

138 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,600.00          2,600.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี

 จ ากัด 2,600.00           

เกณฑ์ราคา

20/2565 ลว.29/10/2564 27/7/2565

139 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 1,125.00          1,125.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี

 จ ากัด 1,125.00           

เกณฑ์ราคา

22/2565 ลว.29/10/2564 27/7/2565

140 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 รายการ 27,217.00         27,217.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซ๊.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 27,217.00          เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.26/11/2564 27/7/2565

141 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 14,300.00         14,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซ๊.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 14,300.00          เกณฑ์ราคา 32/2565 ลว.26/11/2564 27/7/2565

142 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 11,225.00         11,225.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซ๊.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 11,225.00          เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.26/11/2564 27/7/2565

143 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 15,707.60         15,707.60     เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 15,707.60          เกณฑ์ราคา 72/2565 ลว.5/11/2564 27/7/2565

144 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 4,800.00          4,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเอส ออลล์ จ ากัด 4,800.00           เกณฑ์ราคา 12/2565 ลว.15/3/2565 27/7/2565

145 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 30,000.00         30,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 30,000.00          เกณฑ์ราคา 21/2565 ลว.29/10/2564 27/7/2565

146 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,400.00          3,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 3,400.00           เกณฑ์ราคา 88/2565 ลว.10/11/2564 27/7/2565

147 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 13,400.00         13,400.00     

เฉพาะเจาะจง บ.แอดแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด 13,400.00          

เกณฑ์ราคา

76/2565 ลว.5/11/2564 27/7/2565

148 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,400.00          2,400.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ 1982 

จ ากัด 2,400.00           

เกณฑ์ราคา

90/2565 ลว.10/11/2564 27/7/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

149 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 76,000.00         76,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 76,000.00          เกณฑ์ราคา 41/2565 ลว.5/11/2564 27/7/2565

150 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 11,000.00         11,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แม็ค เมดิคัล จ ากัด 11,000.00          เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.2/2/2565 27/7/2565

151 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 รายการ 65,700.00         65,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 65,700.00          เกณฑ์ราคา 31/2565 ลว.26/11/2564 27/7/2565

152 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 รายการ 8,010.00          8,010.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 8,010.00           เกณฑ์ราคา 33/2565 ลว.26/11/2564 27/7/2565

3,606,068.26     


