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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 - นายอับดุลกอ

เดร์ 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 อู

เซ็ง

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 สุ

วาหล 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 ยือ

มะดิง

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 สา

และ

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 7,000.00              เกณฑ์ราคา 72/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

10 จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุด

ดีน เบนโน

17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00             เกณฑ์ราคา 66/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

รำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ไตรมำสท่ี 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

โรงพยำบำลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ

ประจ ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2565
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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 ดือเร๊ะ 7,000.00              เกณฑ์ราคา 69/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

13 จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา 

ยามาลอเด็ง

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 - นางสาววันณุร

อาซัน โต๊ะกานิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณุรอาซัน โต๊ะ

กานิ

16,500.00             เกณฑ์ราคา 82/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

18 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกู

ซัยฟะห์ ต่วนเดร์

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วนเดร์ 16,500.00             เกณฑ์ราคา 86/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

19 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอา

มีณา 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
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22 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตา

เละ

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00             เกณฑ์ราคา 78/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

23 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอี

มาน 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 มะรือ

ซะ

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 

สาลาโด

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอิบรอฮิม สาลาโด 6,600.00              เกณฑ์ราคา 63/2565 ลว.31/3/2565 7/7/2565

28 จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนู

ดีน 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 ยือ

มะดิง

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
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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 - นางสาวฮัส

เมาะห์ 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 - นางสาวพาตี

มะห์ อาแว

8,790.00          8,790.00      เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 8,790.00              เกณฑ์ราคา 38/2565 ลว.30/9/2564 12/7/2565

39 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอะ

ฟ้าฟ 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 

มะนอ

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(หนังสือยินยอม

รับการรักษา)

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
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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

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
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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

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
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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

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 ารุงรักษา

ต้นไม้ 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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วันท่ีจ่ำย

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
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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

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 ไดแอกโนสติกส์

 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 ไดแอกโนสติกส์

 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
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127 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

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
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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

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

153 จ้างท าทางลาด 9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอรุณ แก้วจันทร์ฤทธ์ิ 9,000.00              เกณฑ์ราคา 152/2565 ลว.5/7/2565 8/8/2565
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154 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอ

เดร์ มาน๊ะ

7,800.00          7,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,800.00              เกณฑ์ราคา 64/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

155 จ้างเหมาบุคลากร - นายอักรอม อู

เซ็ง

7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00              เกณฑ์ราคา 62/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

156 จ้างเหมาบคลากร - นายสุชาติ สุ

วาหล า

7,600.00          7,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,600.00              เกณฑ์ราคา 68/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

157 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี

 มะสุยี

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอัสวานี มะสุยี 9,000.00              เกณฑ์ราคา 60/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

158 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ

10,500.00        10,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ 10,500.00             เกณฑ์ราคา 61/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

159 จ้างเหมาลุคลากร - นางสาวอาซียัน

 แสบีดิง

10,600.00        10,600.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียัน แสบีดิง 10,600.00             เกณฑ์ราคา 73/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

160 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือ

มะดิง

15,500.00        15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00             เกณฑ์ราคา 65/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

161 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สา

และ

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 7,000.00              เกณฑ์ราคา 72/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

162 จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุด

ดีน เบนโน

17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00             เกณฑ์ราคา 66/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

163 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ

 ซี

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00              เกณฑ์ราคา 70/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

164 จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 7,000.00              เกณฑ์ราคา 69/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565
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165 จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา 

ยามาลอเด็ง

6,850.00          6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00              เกณฑ์ราคา 74/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

166 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมมัด

กามาล อาแว

7,550.00          7,550.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว 7,550.00              เกณฑ์ราคา 67/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

167 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ

 แมจิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,500.00             เกณฑ์ราคา 83/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

168 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา

 ดาหาแมง

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง 16,500.00             เกณฑ์ราคา 84/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

169 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาววันณุร

อาซัน โต๊ะกานิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณุรอาซัน โต๊ะ

กานิ

16,500.00             เกณฑ์ราคา 82/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

170 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกู

ซัยฟะห์ ต่วนเดร์

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซ ยฟะห์ ต่วนเดร์ 16,500.00             เกณฑ์ราคา 86/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

171 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอา

มีณา ฮามะ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอามีณา ฮามะ 16,500.00             เกณฑ์ราคา 87/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

172 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย

 มะแด

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,500.00             เกณฑ์ราคา 85/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

173 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม 

มะลี

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00              เกณฑ์ราคา 71/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

174 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตา

เละ

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00             เกณฑ์ราคา 78/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

175 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอี

มาน ซีนา

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 9,000.00              เกณฑ์ราคา 79/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565
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176 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือ

สะ

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00              เกณฑ์ราคา 80/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

177 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ

3,619.30          3,619.30      เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง มาน๊ะ 3,619.30              เกณฑ์ราคา 81/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

178 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ 

มะลี

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00              เกณฑ์ราคา 75/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

179 จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม 

สาลาโด

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอิบรอฮิม สาลาโด 6,600.00              เกณฑ์ราคา 63/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

180 จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนู

ดีน อะ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายไอมานนูดีน อะ 6,600.00              เกณฑ์ราคา 76/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

181 จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ 6,600.00              เกณฑ์ราคา 77/2565 ลว.31/3/2565 8/8/2565

182 จ้างเหมาบุคลากร - นางซากีต๊ะ วา

ราวอ

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

183 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาฟีฟี ยือ

มะดิง

8,500.00          8,500.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาฟีฟี ยือมะดิง 8,500.00              เกณฑ์ราคา 88/2565 ลว.31/5/2565 8/8/2565

184 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

รายการ

60,000.00        60,000.00     เฉพาะเจาะจง ไอโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค

60,000.00             เกณฑ์ราคา 172/2565 ลว.23/5/2565 10/8/2565

185 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 

รายการ

21,400.00        21,400.00     เฉพาะเจาะจง ไอโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค

21,400.00             เกณฑ์ราคา 170.1/2565 ลว.12/5/2565 10/8/2565

186 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินส์เตอร์ 5,300.00          5,300.00      เฉพาะเจาะจง ไอโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค

5,300.00              เกณฑ์ราคา 143/2565 ลว.20/5/2565 10/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

187 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 

รายการ

6,480.00          6,480.00      เฉพาะเจาะจง ไอโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค

6,480.00              เกณฑ์ราคา 156/2565 ลว.6/5/2565 10/8/2565

188 จ้างปรับปรุงถนน คสล. 515,000.00      515,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.จอเบาะคอนสตรัคช่ัน 515,000.00           เกณฑ์ราคา 18/2565 ลว.31/5/2565 10/8/2565

189 จ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน 

รพ.สต.บือซา

300,000.00      300,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเซอร์วิสการไฟฟ้า 300,000.00           เกณฑ์ราคา 461/2565 ลว.29/3/2565 15/8/2565

190 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัส

เมาะห์ ตูแป

6,685.00          6,685.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวฮัสเมาะห์ ตูแป 6,685.00              เกณฑ์ราคา 34/2565 ลว.30/9/2564 15/8/2565

191 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ 

ฮาวี

5,530.00          5,530.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูซิ ฮาวี 5,530.00              เกณฑ์ราคา 37/2565 ลว.30/9/2564 15/8/2565

192 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตี

มะห์ อาแว

5,990.00          5,990.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพาตีมะห์ อาแว 5,990.00              เกณฑ์ราคา 38/2565 ลว.30/9/2564 15/8/2565

193 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอะ

ฟ้าฟ เจ๊ะเตะ

5,695.00          5,695.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอะฟ้าฟ เจ๊ะเตะ 5,695.00              เกณฑ์ราคา 39/2565 ลว.30/9/2564 15/8/2565

194 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน 

นาแซ

5,310.00          5,310.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟีน นาแซ 5,310.00              เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.30/9/2564 15/8/2565

195 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียะ

 อารง

7,475.00          7,475.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียะ อารง 7,475.00              เกณฑ์ราคา 36/2565 ลว.30/9/2564 15/8/2565

196 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.กค.

65

155,150.00      155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00           เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.24/6/2565 15/8/2565

197 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ปจด.กค.65 65,130.20        65,130.20     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 65,130.20             เกณฑ์ราคา 206/2565 ลว.30/6/2565 15/8/2565

198 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครุว จ านวน 1 

รายการ

2,800.00          2,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย

2,800.00              เกณฑ์ราคา 112/2565 ลว.2/3/2565 16/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

199 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ

35,000.00        35,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย

35,000.00             เกณฑ์ราคา 49/2565 ลว.26/1/2565 16/8/2565

200 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

3,240.00          3,240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย

3,240.00              เกณฑ์ราคา 50/2565 ลว.26/1/2565 16/8/2565

201 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

7,300.00          7,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย

7,300.00              เกณฑ์ราคา 43/2565 ลว.28/12/2564 16/8/2565

202 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ

34,750.00        34,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย

34,750.00             เกณฑ์ราคา 45/2565 ลว.28/12/2564 16/8/2565

203 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.กค.

65

112,530.00      112,530.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวรอบียะห์ มะลี 112,530.00           เกณฑ์ราคา 160/2565 ลว.30/6/2565 16/8/2565

204 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.

มิย.65

10,700.00        10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

10,700.00             เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.30/9/2564 17/8/2565

205 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.

มิย.66

2,000.00          2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด (มหาชน)

2,000.00              เกณฑ์ราคา 28/2565 ลว.30/9/2564 17/8/2565

206 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน 

มะนอ

21,000.00        21,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุไลมาน มะนอ 21,000.00             เกณฑ์ราคา 31/2565 ลว.30/9/2564 19/8/2565

207 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอานีส 

มามะ

18,100.00        18,100.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอานีส มามะ 18,100.00             เกณฑ์ราคา 32/2565 ลว.30/9/2564 19/8/2565

208 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

990.00            990.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ หาดใหญ่ จ ากัด 990.00                 เกณฑ์ราคา 163/2565 ลว.10/5/2565 22/8/2565

209 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

800.00            800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ หาดใหญ่ จ ากัด 800.00                 เกณฑ์ราคา 159/2565 ลว.9/5/2565 22/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

210 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.กค.

65

4,000.00          4,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส

4,000.00              เกณฑ์ราคา 27/2565 ลว.30/9/2564 23/8/2565

211 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 12,050.00        12,050.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,050.00             เกณฑ์ราคา 115/2565 ลว.4/1/2565 24/8/2565

212 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,592.00          2,592.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,592.00              เกณฑ์ราคา 102/2565 ลว.30/11/2564 24/8/2565

213 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,140.00          2,140.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

2,140.00              เกณฑ์ราคา 39/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565

214 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00        11,556.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

11,556.00             เกณฑ์ราคา 40/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565

215 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00        11,556.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

11,556.00             เกณฑ์ราคา 41/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565

216 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00        11,556.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

11,556.00             เกณฑ์ราคา 42/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565

217 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,230.00          1,230.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

1,230.00              เกณฑ์ราคา 43/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565

218 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 17,334.00        17,334.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

17,334.00             เกณฑ์ราคา 44/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565

219 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 880.00            880.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

880.00                 เกณฑ์ราคา 45/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565

220 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,202.40        11,202.40     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

11,202.40             เกณฑ์ราคา 46/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

221 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 15,408.00        15,408.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

15,408.00             เกณฑ์ราคา 47/2565 ลว.4/2/2565 24/8/2565

222 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 236,000.00      236,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คอร์คอมเซ็นเตอร์ 236,000.00           เกณฑ์ราคา 21/2565 ลว.7/7/2565 26/8/2565

223 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ

13,225.20        13,225.20     เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ 13,225.20             เกณฑ์ราคา 183/2565 ลว.10/6/2565 26/8/2565

224 จ้างติดต้ังม่านมูล่ี 28,800.00        28,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นายประจบ ขุนแดง 28,800.00             เกณฑ์ราคา 149/2565 ลว.2/6/2565 26/8/2565

225 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 3 รายการ

40,650.00        40,650.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค 40,650.00             เกณฑ์ราคา 65/2565 ลว.21/4/2565 26/8/2565

226 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 

รายการ

24,600.00        24,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด

24,600.00             เกณฑ์ราคา 44/2565 ลว.28/12/2564 26/8/2565

227 จ้างเหมาขนส่งขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

ปจด.กค.65

2,645.00          2,645.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 2,645.00              เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.25/10/2564 26/8/2565

228 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

8,160.00          8,160.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 8,160.00              เกณฑ์ราคา 193/2565 ลว.16/6/2565 26/8/2565

229 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

7,440.00          7,440.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 7,440.00              เกณฑ์ราคา 161/2565 ลว.9/5/2565 26/8/2565

230 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

7,560.00          7,560.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 7,560.00              เกณฑ์ราคา 200/2565 ลว.23/6/2565 26/8/2565

231 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

11,500.00        11,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 11,500.00             เกณฑ์ราคา 195/2565 ลว.20/6/2565 26/8/2565

232 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 20,000.00             เกณฑ์ราคา 176/2565 ลว.30/5/2565 26/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

233 จ้างบริการซ่อมท่ัวไป 21,750.00        21,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดุนย์เซอร์วิส 21,750.00             เกณฑ์ราคา 169/2565 ลว.26/7/2565 26/8/2565

234 จ้างปรังปรุงซ่อมแซมล้างและเติม

น้ ายา

51,500.00        51,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดุนย์เซอร์วิส 51,500.00             เกณฑ์ราคา 161/2565 ลว.27/6/2565 26/8/2565

235 จ้างเหมาค่าติดต้ังเคร่ืองเล่นเสริม

พัฒนาการเด็ก

15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 15,000.00             เกณฑ์ราคา 130/2565 ลว.2/5/2565 26/8/2565

236 จ้างซ่อมเฝ้าเพดานอาคารจ่ายกลาง 28,500.00        28,500.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 28,500.00             เกณฑ์ราคา 137/2565 ลว.10/5/2565 26/8/2565

237 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ าโรงรถ 17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 17,500.00             เกณฑ์ราคา 144/2565 ลว.20/5/2565 26/8/2565

238 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ าอาคารเวช 9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 9,000.00              เกณฑ์ราคา 146/2565 ลว.23/5/2565 26/8/2565

239 จ้างก้ันห้องโควิด 35,000.00        35,000.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 35,000.00             เกณฑ์ราคา 140/2565 ลว.12/5/2565 26/8/2565

240 จ้างซ่อมหลังคา ดาดฟ้า 17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอเซอร์วิส 17,500.00             เกณฑ์ราคา 132/2565 ลว.6/5/2565 26/8/2565

241 จ้างเหมาถมดิน 187,000.00      187,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตัคช่ัน 187,000.00           เกณฑ์ราคา 22/2565 ลว.12/7/2565 26/8/2565

242 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,050.00          1,050.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

1,050.00              เกณฑ์ราคา 48/2565 ลว.7/3/2565 26/8/2565

243 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 33,095.15        33,095.15     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

33,095.15             เกณฑ์ราคา 49/2565 ลว.7/3/2565 26/8/2565

244 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 1,065.70          1,065.70      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

1,065.70              เกณฑ์ราคา 50/2565 ลว.7/3/2565 26/8/2565

245 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,218.50        10,218.50     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

10,218.50             เกณฑ์ราคา 51/2565 ลว.7/3/2565 26/8/2565

246 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,256.50          6,256.50      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

6,256.50              เกณฑ์ราคา 52/2565 ลว.31/3/2565 26/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
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247 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,996.00          2,996.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

2,996.00              เกณฑ์ราคา 53/2565 ลว.31/3/2565 26/8/2565

248 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,210.00          3,210.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

3,210.00              เกณฑ์ราคา 54/2565 ลว.31/3/2565 26/8/2565

249 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 609.90            609.90         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

609.90                 เกณฑ์ราคา 55/2565 ลว.31/3/2565 26/8/2565

250 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00        24,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

24,000.00             เกณฑ์ราคา 56/2565 ลว.31/3/2565 26/8/2565

251 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,439.60          2,439.60      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

2,439.60              เกณฑ์ราคา 57/2565 ลว.31/3/2565 26/8/2565

252 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 350.00            350.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

350.00                 เกณฑ์ราคา 58/2565 ลว.31/3/2565 26/8/2565

253 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,630.00          9,630.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

9,630.00              เกณฑ์ราคา 59/2565 ลว.31/3/2565 26/8/2565

254 จ้างถ่ายเอกสาร ปจด.กพ.65 993.00            993.00         เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอก๊ิฟช็อป 993.00                 เกณฑ์ราคา 76/2565 ลว.31/1/2565 29/8/2565

255 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ

1,900.00          1,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 1,900.00              เกณฑ์ราคา 28/2565 ลว.11/4/2565 29/8/2565

256 จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ งดวท่ี 4 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 29/8/2565

257 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 

รายการ

5,087.85          5,087.85      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด

5,087.85              เกณฑ์ราคา 24/2565 ลว.12/4/2565 29/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
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258 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 

รายการ

31,757.60        31,757.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด

31,757.60             เกณฑ์ราคา 41/2565 ลว.28/12/2564 29/8/2565

259 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,075.35          1,075.35      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด

1,075.35              เกณฑ์ราคา 105/2565 ลว.30/11/2564 29/8/2565

260 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,848.00          6,848.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด

6,848.00              เกณฑ์ราคา 121/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565

261 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,797.60          1,797.60      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด

1,797.60              เกณฑ์ราคา 104/2565 ลว.30/11/2564 29/8/2565

262 จ้างเหมาบริการดูแลสวน ปจด.กค.

65

28,000.00        28,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00             เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.25/10/2564 29/8/2565

263 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 2 รายการ

57,000.00        57,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 57,000.00             เกณฑ์ราคา 63/2565 ลว.8/4/2565 29/8/2565

264 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน

 1 รายการ

4,633.10          4,633.10      เฉพาะเจาะจง บ.เจียคัลเลอร์แลป จ ากัด 4,633.10              เกณฑ์ราคา 201/2565 ลว.8/7/2565 29/8/2565

265 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

33,000.00        33,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีวายเอ็มเมดิค 33,000.00             เกณฑ์ราคา 39/2565 ลว.28/12/2564 29/8/2565

266 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 40,000.00        40,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเคพี เมดเทค 40,000.00             เกณฑ์ราคา 158/2565 ลว.6/5/2565 29/8/2565

267 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

33,000.00        33,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเคพี เมดเทค 33,000.00             เกณฑ์ราคา 168/2565 ลว.12/5/2565 29/8/2565

268 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,350.00          1,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด 1,350.00              เกณฑ์ราคา 131/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565

269 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,500.00          4,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด 4,500.00              เกณฑ์ราคา 126/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565



ล ำดับ

ท่ี
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270 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 19,240.00        19,240.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทป้ียน จ ากัด 19,240.00             เกณฑ์ราคา 103/2565 ลว.30/11/2564 29/8/2565

271 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,120.00          1,120.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 1,120.00              เกณฑ์ราคา 132/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565

272 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 83,460.00        83,460.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 83,460.00             เกณฑ์ราคา 95/2565 ลว.30/11/2564 29/8/2565

273 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,997.52          3,997.52      เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,997.52              เกณฑ์ราคา 100/2565 ลว.30/11/2564 29/8/2565

274 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,272.00        10,272.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 10,272.00             เกณฑ์ราคา 117/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565

275 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,524.75          1,524.75      เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,524.75              เกณฑ์ราคา 116/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565

276 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,300.00          3,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 3,300.00              เกณฑ์ราคา 123/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565

277 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,000.00              เกณฑ์ราคา 124/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565

278 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 900.00            900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 900.00                 เกณฑ์ราคา 125/2565 ลว.4/1/2565 29/8/2565

279 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 1 รายการ

250,000.00      250,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์

 จ ากัด

250,000.00           เกณฑ์ราคา 50/2565 ลว.4/3/2565 29/8/2565

280 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 1 รายการ

69,120.00        69,120.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 69,120.00             เกณฑ์ราคา 62/2565 ลว.4/4/2565 29/8/2565

281 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 

รายการ

2,000.00          2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย

 จ ากัด

2,000.00              เกณฑ์ราคา 22/2565 ลว.8/4/2565 29/8/2565

282 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 

รายการ

45,400.00        45,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 45,400.00             เกณฑ์ราคา 51/2565 ลว.26/1/2565 29/8/2565

283 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 

รายการ

10,500.00        10,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 10,500.00             เกณฑ์ราคา 46/2565 ลว.26/1/2565 29/8/2565



ล ำดับ

ท่ี
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284 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 

รายการ

63,600.00        63,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 63,600.00             เกณฑ์ราคา 47/2565 ลว.26/1/2565 29/8/2565

285 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 

รายการ

1,500.00          1,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ (ส านักงาน

ใหญ่)

1,500.00              เกณฑ์ราคา 23/2565 ลว.8/4/2565 30/8/2565

286 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 

รายการ

38,340.00        38,340.00     เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 38,340.00             เกณฑ์ราคา 26/2565 ลว.29/3/2565 30/8/2565

287 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 

รายการ

19,960.00        19,960.00     เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 19,960.00             เกณฑ์ราคา 23/2565 ลว.11/3/2565 30/8/2565

288 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.วี.พี.เมดิคอล เทรดด้ิง 

จ ากัด

9,000.00              เกณฑ์ราคา 27/2565 ลว.8/4/2565 30/8/2565

289 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 5 รายการ

21,900.00        21,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 21,900.00             เกณฑ์ราคา 66/2565 ลว.21/4/2565 30/8/2565

290 จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัด

ปลวก งวดท่ี 3

4,983.00          4,983.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ที.แคร์ กรุ๊ป เซอร์วิส 4,983.00              เกณฑ์ราคา 59/2565 ลว.28/2/2565 31/8/2565

291 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.กค.

65

40,874.00        40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอส ล๊อกซ์อินโฟ จ ากัด 40,874.00             เกณฑ์ราคา 55/2565 ลว.29/12/2564 31/8/2565

292 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 6 รายการ

76,150.00        76,150.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส ที ดี เมดิคอล จ ากัด 76,150.00             เกณฑ์ราคา 64/2565 ลว.12/4/2565 31/8/2565

293 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ

8,275.00          8,275.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 8,275.00              เกณฑ์ราคา 38/2565 ลว.28/12/2564 31/8/2565

294 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ

7,425.00          7,425.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 7,425.00              เกณฑ์ราคา 40/2565 ลว.28/12/2564 31/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 
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รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

295 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,400.00          2,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 2,400.00              เกณฑ์ราคา 113/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

296 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 14,190.00        14,190.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 14,190.00             เกณฑ์ราคา 114/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

297 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 

รายการ

5,450.00          5,450.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี 

จ ากัด

5,450.00              เกณฑ์ราคา 52/2565 ลว.26/1/2565 31/8/2565

298 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 

รายการ

5,890.00          5,890.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี 

จ ากัด

5,890.00              เกณฑ์ราคา 42/2565 ลว.28/12/2564 31/8/2565

299 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอนร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

6,600.00              เกณฑ์ราคา 122/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

300 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,720.00          2,720.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอนร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

2,720.00              เกณฑ์ราคา 69/2565 ลว.8/11/2564 31/8/2565

301 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,900.00        18,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอนร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

18,900.00             เกณฑ์ราคา 68/2565 ลว.8/11/2564 31/8/2565

302 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ

50,000.00        50,000.00     เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 50,000.00             เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.11/4/2565 31/8/2565

303 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ

90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 90,000.00             เกณฑ์ราคา 30/2565 ลว.20/4/2565 31/8/2565

304 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

3,180.00          3,180.00      เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 3,180.00              เกณฑ์ราคา 119/2565 ลว.11/3/2565 31/8/2565

305 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 

รายการ

66,000.00        66,000.00     เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 66,000.00             เกณฑ์ราคา 25/2565 ลว.11/3/2565 31/8/2565

306 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 

รายการ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง ปัตตานี เมดิคอล 6,600.00              เกณฑ์ราคา 24/2565 ลว.24/2/2565 31/8/2565



ล ำดับ

ท่ี
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307 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 

รายการ

5,590.00          5,590.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากัด 5,590.00              เกณฑ์ราคา 48/2565 ลว.26/1/2565 31/8/2565

308 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 22,000.00        22,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด 22,000.00             เกณฑ์ราคา 97/2565 ลว.30/11/2564 31/8/2565

309 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,925.00          7,925.00      เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด 7,925.00              เกณฑ์ราคา 98/2565 ลว.30/11/2564 31/8/2565

310 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 4 

รายการ

4,500.00          4,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทีนตภัณฑ์ 4,500.00              เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.8/4/2565 31/8/2565

311 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 

รายการ

1,400.00          1,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทีนตภัณฑ์ 1,400.00              เกณฑ์ราคา 19/2565 ลว.8/4/2565 31/8/2565

312 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 

รายการ

3,300.00          3,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

3,300.00              เกณฑ์ราคา 21/2565 ลว.8/4/2565 31/8/2565

313 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,700.00          2,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 2,700.00              เกณฑ์ราคา 101/2565 ลว.30/11/2564 31/8/2565

314 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 760.00            760.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์

 1969 จ ากัด

760.00                 เกณฑ์ราคา 133/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

315 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ 1982 จ ากัด 7,200.00              เกณฑ์ราคา 120/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

316 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 7,668.00          7,668.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 7,668.00              เกณฑ์ราคา 119/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

317 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 72,000.00        72,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 72,000.00             เกณฑ์ราคา 96/2565 ลว.30/11/2564 31/8/2565

318 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 13,100.00        13,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด

13,100.00             เกณฑ์ราคา 99/2565 ลว.30/11/2564 31/8/2565

319 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 4,300.00          4,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเร

ตอร่ี

4,300.00              เกณฑ์ราคา 127/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

320 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,600.00          2,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 

อินดัสตรี จ ากัด

2,600.00              เกณฑ์ราคา 129/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
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วันท่ีจ่ำย

321 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,200.00          2,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 2,200.00              เกณฑ์ราคา 130/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

322 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 10,700.00        10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 10,700.00             เกณฑ์ราคา 118/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

323 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 17,600.00        17,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 17,600.00             เกณฑ์ราคา 110/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

324 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 11,556.00        11,556.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 11,556.00             เกณฑ์ราคา 111/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

325 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 11,556.00        11,556.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 11,556.00             เกณฑ์ราคา 112/2565 ลว.4/1/2565 31/8/2565

326 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ

29,500.00        29,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

29,500.00             เกณฑ์ราคา 39/2565 ลว.1/7/2565 6/9/2565

327 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอ

เดร์ มาน๊ะ

7,800.00          7,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,800.00              เกณฑ์ราคา 64/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

328 จ้างเหมาบุคลากร - นายอักรอม อู

เซ็ง

7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00              เกณฑ์ราคา 62/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

329 จ้างเหมาบคลากร - นายสุชาติ สุ

วาหล า

7,600.00          7,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,600.00              เกณฑ์ราคา 68/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

330 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี

 มะสุยี

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอัสวานี มะสุยี 9,000.00              เกณฑ์ราคา 60/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

331 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ

10,500.00        10,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ 10,500.00             เกณฑ์ราคา 61/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

332 จ้างเหมาลุคลากร - นางสาวอาซียัน

 แสบีดิง

10,600.00        10,600.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียัน แสบีดิง 10,600.00             เกณฑ์ราคา 73/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

333 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือ

มะดิง

15,500.00        15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00             เกณฑ์ราคา 65/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
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334 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สา

และ

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 7,000.00              เกณฑ์ราคา 72/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

335 จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุด

ดีน เบนโน

17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00             เกณฑ์ราคา 66/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

336 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ

 ซี

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00              เกณฑ์ราคา 70/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

337 จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 7,000.00              เกณฑ์ราคา 69/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

338 จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา 

ยามาลอเด็ง

6,850.00          6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00              เกณฑ์ราคา 74/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

339 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมมัด

กามาล อาแว

7,550.00          7,550.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว 7,550.00              เกณฑ์ราคา 67/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

340 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ

 แมจิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,500.00             เกณฑ์ราคา 83/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

341 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา

 ดาหาแมง

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง 16,500.00             เกณฑ์ราคา 84/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

342 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาววันณุร

อาซัน โต๊ะกานิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณุรอาซัน โต๊ะ

กานิ

16,500.00             เกณฑ์ราคา 82/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

343 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกู

ซัยฟะห์ ต่วนเดร์

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซ ยฟะห์ ต่วนเดร์ 16,500.00             เกณฑ์ราคา 86/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

344 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอา

มีณา ฮามะ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอามีณา ฮามะ 16,500.00             เกณฑ์ราคา 87/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565



ล ำดับ

ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

345 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย

 มะแด

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,500.00             เกณฑ์ราคา 85/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

346 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม 

มะลี

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00              เกณฑ์ราคา 71/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

347 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตา

เละ

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00             เกณฑ์ราคา 78/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

348 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอี

มาน ซีนา

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 9,000.00              เกณฑ์ราคา 79/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

349 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือ

สะ

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00              เกณฑ์ราคา 80/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

350 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ

4,045.10          4,045.10      เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง มาน๊ะ 4,045.10              เกณฑ์ราคา 81/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

351 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ 

มะลี

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00              เกณฑ์ราคา 75/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

352 จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม 

สาลาโด

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอิบรอฮิม สาลาโด 6,600.00              เกณฑ์ราคา 63/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

353 จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนู

ดีน อะ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายไอมานนูดีน อะ 6,600.00              เกณฑ์ราคา 76/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

354 จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ 6,600.00              เกณฑ์ราคา 77/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

355 จ้างเหมาบุคลากร - นางซากีต๊ะ วา

ราวอ

7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง  - นางซากีต๊ะ วาราวอ 7,500.00              เกณฑ์ราคา 56/2565 ลว.30/12/2564 6/9/2565
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356 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาฟีฟี ยือ

มะดิง

8,500.00          8,500.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาฟีฟี ยือมะดิง 8,500.00              เกณฑ์ราคา 88/2565 ลว.31/5/2565 6/9/2565

357 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 5 

รายการ

40,800.00        40,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี จ ากัด 40,800.00             เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.10/6/2565 8/9/2565


