
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 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 89,976.00         89,976.00     

เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท เอ็นเนอร์ย่ี ฟอร์ 

ไลฟ์ จ ากัด 89,976.00          

เกณฑ์ราคา

150/2565 ลว.25/4/2565 6/6/2565

2

จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์

 มาน๊ะ 7,800.00          7,800.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ

7,800.00           

เกณฑ์ราคา

64/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

3 จ้างเหมาบุคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00           เกณฑ์ราคา 62/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

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 8/6/2565

5

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี 

มะสุยี 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอัสวานี มะสุยี

9,000.00           

เกณฑ์ราคา

60/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

6

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ 10,500.00         10,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ

10,500.00          

เกณฑ์ราคา

61/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

7

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน 

แสบีดิง 10,600.00         10,600.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาซียัน แสบีดิง

10,600.00          

เกณฑ์ราคา

73/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

8

จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะ

ดิง 15,500.00         15,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายเซ็มซู ยือมะดิง

15,500.00          

เกณฑ์ราคา

65/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอูสมัน สาและ

7,000.00           

เกณฑ์ราคา

72/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
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จ้ำง
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10

จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน 

เบนโน 17,500.00         17,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายซอลาฮุดดีน เบนโน

17,500.00          

เกณฑ์ราคา

66/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

11 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00           เกณฑ์ราคา 70/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

12

จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเซาแปน ดือ

เร๊ะ 7,000.00           

เกณฑ์ราคา

69/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

13

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมมัด

กามาล อาแว 7,550.00          7,550.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว

7,550.00           

เกณฑ์ราคา

67/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

14

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ 

แมจิ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

83/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

15

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา 

ดาหาแมง 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

84/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

16

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาววันณูรอา

ซัน โต๊ะกานิ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณุรอาซัน 

โต๊ะกานิ 16,500.00          

เกณฑ์ราคา

82/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

17

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกูซัยฟะห์

 ต่วนเดร์ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วย

เดร์ 16,500.00          

เกณฑ์ราคา

86/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

18

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอามีณา 

ฮามะ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอามีณา ฮามะ

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

87/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

19

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย 

มะแด 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวโซเฟีย มะแด

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

85/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

20 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายดุลซาลัม มะลี

7,000.00           

เกณฑ์ราคา

71/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565
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21 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00         16,000.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายอัควาน ตาเละ

16,000.00          

เกณฑ์ราคา

78/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

22

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอีมาน

 ซีนา 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวนุรอีมาน ซีนา

9,000.00           

เกณฑ์ราคา

79/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

23 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือสะ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00           เกณฑ์ราคา 80/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

24

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะปี

ยง มาน๊ะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง 

มาน๊ะ 6,600.00           

เกณฑ์ราคา

81/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

25 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาหะมะ มะลี

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

75/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

26

จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม สา

ลาโด 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอิบรอฮิม สาลาโด

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

63/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

27

จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนูดีน 

อะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายไอมานนูดีน อะ

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

76/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

28

จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

77/2565 ลว.31/3/2565 8/6/2565

29

จ้างเหมาบุคลากร - นางซากีต๊ะ วา

ราวอ 7,500.00          7,500.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางซากีต๊ะ วาราวอ

7,500.00           

เกณฑ์ราคา

56/2565 ลว.30/12/2564 8/6/2565

30 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 4,500.00          4,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอ คอนสตรัคช่ัน 4,500.00           เกณฑ์ราคา 33/2565 ลว.3/12/2564 9/6/2565

31 จ้างก้ันห้องรอคลอด 175,500.00       175,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอ คอนสตรัคช่ัน 175,500.00        เกณฑ์ราคา 13/2565 ลว.21/3/2565 9/6/2565

32

ค่าเคร่ืองสแกกนใบหน้าพร้อมติดต้ัง

ระบบควบคุมประตูเข้า - ออก 260,000.00       260,000.00   

เฉพาะเจาะจง
หจก.คอร๋คอมเซนเตอร์

260,000.00        

เกณฑ์ราคา

16/2565 ลว.29/3/2565 9/6/2565
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33 ครุภัณฑ์ส านักงาน 120,000.00       120,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คอร๋คอมเซนเตอร์ 120,000.00        เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.22/3/2565 9/6/2565

34

จ้างบริการขนส่งวัสดุครุภัณฑ์

การแพทย์ 12,000.00         12,000.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายอดิศักด์ิ มามุ

12,000.00          

เกณฑ์ราคา

98/2565 ลว.28/2/2565 10/6/2565

35 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.พค.65 155,150.00       155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00        เกณฑ์ราคา 17/2565 ลว.28/3/2565 13/6/2565

36 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ปจด.พค.65 42,315.00         42,315.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 42,315.00          เกณฑ์ราคา 152/2565 ลว.29/4/2565 13/6/2565

37

จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน มะ

นอ 20,900.00         20,900.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายสุไลมาน มะนอ

20,900.00          

เกณฑ์ราคา

31/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

38

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอานีส 

มามะ 18,400.00         18,400.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอานีส มามะ

18,400.00          

เกณฑ์ราคา

32/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

39

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนาเดียร์ 

กอเดร์ เดชพลานุวัฒน์ 800.00             800.00         

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนาเดียร์ กอเดร์ 

เดชพลานุวัฒน์ 800.00              

เกณฑ์ราคา

33/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

40

จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยา

มาลอเด็ง 6,850.00          6,850.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง

6,850.00           

เกณฑ์ราคา

74/2565 ลว.31/3/2565 14/6/2565

41

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสเมาะห์

 ตูแป 7,575.00          7,575.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวฮัสเมาะห์ ตูแป

7,575.00           

เกณฑ์ราคา

34/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

42 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 4,500.00          4,500.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมามะนูซิ ฮาวี

4,500.00           

เกณฑ์ราคา

37/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

43

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตีมะห์

 อาแว 7,655.00          7,655.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวพาตีเมาะห์ อาแว

7,655.00           

เกณฑ์ราคา

38/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

44

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอะฟ้าฟ 

เจ๊ะเตะ 5,765.00          5,765.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอะฟ้าฟ เจ๊ะเตะ

5,765.00           

เกณฑ์ราคา

39/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565
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45 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 3,570.00          3,570.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาริฟิน นาแซ

3,570.00           

เกณฑ์ราคา

35/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

46

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียะ 

อารง 7,505.00          7,505.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาซียะ อารง

7,505.00           

เกณฑ์ราคา

36/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

47

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 50,000.00         50,000.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.พี.เอส.เมดิเทค

50,000.00          

เกณฑ์ราคา

35/2565 ลว.7/1/2565 14/6/2565

48

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 5 รายการ 19,100.00         19,100.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.พี.เอส.เมดิเทค

19,100.00          

เกณฑ์ราคา

53/2565 ลว.4/3/2565 14/6/2565

49

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 10 รายการ 44,950.00         44,950.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.พี.เอส.เมดิเทค

44,950.00          

เกณฑ์ราคา

46/2565 ลว.4/2/2565 14/6/2565

50

ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.มีค.

65 10,700.00         10,700.00     

เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด 10,700.00          

เกณฑ์ราคา

29/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

51

ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.

เมย.65 10,700.00         10,700.00     

เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด 10,700.00          

เกณฑ์ราคา

29/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

52

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 48,464.00         48,464.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เออีซี เฮลแคร์ จ ากัด

48,464.00          

เกณฑ์ราคา

47/2565 ลว.4/2/2565 14/6/2565

53

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 54,548.00         54,548.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เออีซี เฮลแคร์ จ ากัด

54,548.00          

เกณฑ์ราคา

40/2565 ลว.7/1/2565 14/6/2565

54

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 7 รายการ 59,420.00         59,420.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เออีซี เฮลแคร์ จ ากัด

59,420.00          

เกณฑ์ราคา

42/2565 ลว.7/1/2565 14/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

55

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 64,168.00         64,168.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เออีซี เฮลแคร์ จ ากัด

64,168.00          

เกณฑ์ราคา

57/2565 ลว.4/3/2565 14/6/2565

56 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 13,696.00         13,696.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด 13,696.00          

เกณฑ์ราคา

15/2565 ลว.4/10/2564 14/6/2565

57 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 13,075.40         13,075.40     

เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด 13,075.40          

เกณฑ์ราคา

14/2565 ลว.4/10/2564 14/6/2565

58 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,996.00          2,996.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด 2,996.00           

เกณฑ์ราคา

13/2565 ลว.4/10/2564 14/6/2565

59 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,285.80          5,285.80      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด 5,285.80           

เกณฑ์ราคา

12/2565 ลว.4/10/2564 14/6/2565

60 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,140.00          2,140.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด 2,140.00           

เกณฑ์ราคา

11/2565 ลว.4/10/2564 14/6/2565

61 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00         12,840.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 12,840.00          

เกณฑ์ราคา

24/2565 ลว.29/10/2564 14/6/2565

62 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00         12,840.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 12,840.00          

เกณฑ์ราคา

3/2565 ลว.30/9/2564 14/6/2565

63 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 26,964.00         26,964.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 26,964.00          

เกณฑ์ราคา

26/2565 ลว.29/10/2564 14/6/2565

64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 19,902.00         19,902.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 19,902.00          

เกณฑ์ราคา

17/2565 ลว.29/10/2564 14/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

65 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 9,886.80          9,886.80      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 9,886.80           

เกณฑ์ราคา

9/2565 ลว.11/2/2565 14/6/2565

66 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 2,846.20          2,846.20      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 2,846.20           

เกณฑ์ราคา

7/2565 ลว.11/2/2565 14/6/2565

67 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 22,094.43         22,094.43     

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 22,094.43          

เกณฑ์ราคา

4/2565 ลว.4/1/2565 14/6/2565

68 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,955.00          6,955.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 6,955.00           

เกณฑ์ราคา

5/2565 ลว.1/12/2564 14/6/2565

69 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,980.40          3,980.40      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 3,980.40           

เกณฑ์ราคา

30/2565 ลว.5/10/2564 14/6/2565

70 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,696.40          2,696.40      

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 2,696.40           

เกณฑ์ราคา

29/2565 ลว.5/10/2564 14/6/2565

71 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.พค.65 59,820.00         59,820.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวรอบียะห์ มะลี 59,820.00          เกณฑ์ราคา 128/2565 ลว.29/4/2565 14/6/2565

72

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 75,000.00         75,000.00     

เฉพาะเจาะจง CHIANG MAI LANNA 

CO.,LTD. 75,000.00          

เกณฑ์ราคา

45/2565 ลว.4/2/2565 15/6/2565

73

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 75,000.00         75,000.00     

เฉพาะเจาะจง CHIANG MAI LANNA 

CO.,LTD. 75,000.00          

เกณฑ์ราคา

52/2565 ลว.22/2/2565 15/6/2565

74

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ 62,762.00         62,762.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็กศ์แล็บ จ ากัด

62,762.00          

เกณฑ์ราคา

41/2565 ลว.7/1/2565 15/6/2565

75

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 70,912.00         70,912.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็กศ์แล็บ จ ากัด

70,912.00          

เกณฑ์ราคา

55/2565 ลว.4/3/2565 15/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

76

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 3 รายการ 96,071.00         96,071.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็กศ์แล็บ จ ากัด

96,071.00          

เกณฑ์ราคา

54/2565 ลว.4/3/2565 15/6/2565

77

จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัด

ปลวกงวดท่ี 1 4,983.00          4,983.00      

เฉพาะเจาะจง
หจก.ที.แคร์ กรุ๊ป เซอร์วิส

4,983.00           

เกณฑ์ราคา

59/2565 ลว.28/2/2565 16/6/2565

78

ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปจด.

เมย.65 2,000.00          2,000.00      

เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด 2,000.00           

เกณฑ์ราคา

28/2565 ลว.30/9/2564 16/6/2565

79

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 23,500.00         23,500.00     

เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์

แพค 23,500.00          

เกณฑ์ราคา

112/2565 ลว.1/3/2565 16/6/2565

80 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 360,000.00       360,000.00   

เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์

แพค 360,000.00        

เกณฑ์ราคา

87/2565 ลว.24/1/2565 16/6/2565

81

ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1

 รายการ 19,260.00         19,260.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.สยาม ทรอล่ี โปรเกรสช่ัน

19,260.00          

เกณฑ์ราคา

125/2565 ลว.28/3/2565 17/6/2565

82

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 14,000.00         14,000.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย

14,000.00          

เกณฑ์ราคา

12/2565 ลว.4/4/2565 17/6/2565

83

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 91,500.00         91,500.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย

91,500.00          

เกณฑ์ราคา

102/2565 ลว.10/2/2565 17/6/2565

84 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ 6,687.50          6,687.50      

เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.ซี.ออโตเมช่ัน แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด 6,687.50           

เกณฑ์ราคา

18/2564 ลว.30/7/2564 17/6/2565

85

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ 63,648.00         63,648.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.พี.เอส.เมดไลน์

63,648.00          

เกณฑ์ราคา

56/2565 ลว.4/3/2565 17/6/2565

86 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,888.20         24,888.20     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 24,888.20          เกณฑ์ราคา 106/2565 ลว.4/1/2565 21/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

87 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,669.20          1,669.20      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,669.20           เกณฑ์ราคา 107/2565 ลว.4/1/2565 21/6/2565

88 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,444.10         12,444.10     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 12,444.10          เกณฑ์ราคา 108/2565 ลว.4/1/2565 21/6/2565

89 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 38,201.14         38,201.14     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 38,201.14          เกณฑ์ราคา 109/2565 ลว.4/1/2565 21/6/2565

90

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ 147,500.00       147,500.00   

เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากัด 147,500.00        

เกณฑ์ราคา

31/2565 ลว.8/12/2564 21/6/2565

91

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ 147,500.00       147,500.00   

เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากัด 147,500.00        

เกณฑ์ราคา

27/2565 ลว.8/12/2564 21/6/2565

92

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ 147,500.00       147,500.00   

เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากัด 147,500.00        

เกณฑ์ราคา

48/2565 ลว.4/2/2565 21/6/2565

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,350.00         10,350.00     

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 10,350.00          

เกณฑ์ราคา

31/2565 ลว.5/10/2564 23/6/2565

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,680.00          2,680.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 2,680.00           

เกณฑ์ราคา

58/2565 ลว.10/11/2564 23/6/2565

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 61,110.00         61,110.00     

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 61,110.00          

เกณฑ์ราคา

57/2565 ลว.10/11/2564 23/6/2565

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 1,730.00          1,730.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 1,730.00           

เกณฑ์ราคา

32/2565 ลว.5/10/2564 23/6/2565

97 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พค.65 4,000.00          4,000.00      

เฉพาะเจาะจง ร้านนราก็อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส 4,000.00           

เกณฑ์ราคา

27/2565 ลว.30/9/2564 27/6/2565

98 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต พค.65 2,000.00          2,000.00      

เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด 2,000.00           

เกณฑ์ราคา

28/2565 ลว.30/9/2564 27/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
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99

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ

และขนส่ง 3,500.00          3,500.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านกีประดับยนต์

3,500.00           

เกณฑ์ราคา

266/2564 ลว.19/8/2564 27/6/2565

100

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 500.00             500.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านนิรุสมี

500.00              

เกณฑ์ราคา

323/2564 ลว.30/7/2564 27/6/2565

101 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 294.00             294.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอ็นการเกษตร 294.00              เกณฑ์ราคา 334/2564 ลว.10/8/2564 27/6/2565

102 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 700.00             700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 700.00              เกณฑ์ราคา 336/2564 ลว.11/8/2564 27/6/2565

103

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 2,300.00          2,300.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านดีววรณพาณิชย์

2,300.00           

เกณฑ์ราคา

24/2565 ลว.3/11/2564 27/6/2565

104

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 360.00             360.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้าน NAYA PACKING

360.00              

เกณฑ์ราคา

13/2565 ลว.19/10/2564 27/6/2565

105

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 450.00             450.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านจิบเฮง

450.00              

เกณฑ์ราคา

33/2565 ลว.17/11/2564 27/6/2565

106

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 1,400.00          1,400.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้าน NAYA PACKING

1,400.00           

เกณฑ์ราคา

18.1/2565 ลว.27/10/2564 27/6/2565

107 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,200.00          3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 3,200.00           เกณฑ์ราคา 23/2565 ลว.3/11/2564 27/6/2565

108 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,200.00          3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 3,200.00           เกณฑ์ราคา 30/2565 ลว.15/11/2564 27/6/2565

109 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 3,340.00          3,340.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโคกเคียนโมบาย 3,340.00           เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.1/11/2564 27/6/2565

110

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 600.00             600.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้าน NAYA PACKING

600.00              

เกณฑ์ราคา

16/2565 ลว.21/10/2564 27/6/2565

111

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 280.00             280.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้าน NAYA PACKING

280.00              

เกณฑ์ราคา

12/2565 ลว.19/10/2564 27/6/2565
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112 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,440.00          1,440.00      เฉพาะเจาะจง  - นางฟาตีเมาะ กือจิ 1,440.00           เกณฑ์ราคา 3.1/2565 ลว.8/10/2565 27/6/2565

113 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,200.00          3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 3,200.00           เกณฑ์ราคา 34/2565 ลว.19/11/2564 27/6/2565

114 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100.00             100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกีประดับยนต์ 100.00              เกณฑ์ราคา 34.1/2565 ลว.19/11/2564 27/6/2565

115

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 840.00             840.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านจิบเฮง

840.00              

เกณฑ์ราคา

37/2565 ลว.24/11/2564 27/6/2565

116 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,800.00          4,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 4,800.00           เกณฑ์ราคา 37.1/2565 ลว.26/11/2564 27/6/2565

117 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ 2,800.00          2,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านป.ปลาพาณิชย์ 2,800.00           เกณฑ์ราคา 304/2564 ลว.27/7/2564 27/6/2565

118 ซ้ือวัสดุการเกษตร 150.00             150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอเคร่ืองตัดหญ้า 150.00              เกณฑ์ราคา 35.1/2565 ลว.19/11/2564 27/6/2565

119 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,600.00          1,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 1,600.00           เกณฑ์ราคา 26/2565 ลว.9/11/2564 27/6/2565

120

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 1,000.00          1,000.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านจิบเฮง

1,000.00           

เกณฑ์ราคา

53/2565 ลว.16/12/2564 27/6/2565

121 ซ้ือวัสดุการเกษตร 525.00             525.00         

เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนภัณฑ์ (ส านักงาน

ใหญ่) 525.00              

เกณฑ์ราคา

57/2565 ลว.24/12/2564 27/6/2565

122

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 433.35             433.35         

เฉพาะเจาะจง
ร้านนราโลหะการ

433.35              

เกณฑ์ราคา

66/2565 ลว.30/12/2564 27/6/2565

123 ซ้ือวัสดุการเกษตร 400.00             400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอเคร่ืองตัดหญ้า 400.00              เกณฑ์ราคา 70/2565 ลว.7/1/2565 27/6/2565

124

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 2,340.00          2,340.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านดีววรณพาณิชย์

2,340.00           

เกณฑ์ราคา

74/2565 ลว.11/1/2565 27/6/2565

125

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 840.00             840.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านจิบเฮง

840.00              

เกณฑ์ราคา

80/2565 ลว.19/1/2565 27/6/2565

126 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 346.68             346.68         เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 346.68              เกณฑ์ราคา 79/2565 ลว.17/1/2565 27/6/2565
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127 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 900.00             900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 900.00              เกณฑ์ราคา 83/2565 ลว.19/1/2565 27/6/2565

128 จ้างดูดส่ิงปฏิกูล 1,500.00          1,500.00      เฉพาะเจาะจง  - นายรณชัย ยีเจ๊ะนิ 1,500.00           เกณฑ์ราคา 73/2565 ลว.28/1/2565 27/6/2565

129

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 180.00             180.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านแบเซ็งไก่ ย่ีงอ

180.00              

เกณฑ์ราคา

77/2565 ลว.12/1/2565 27/6/2565

130 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 573.00             573.00         

เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 จ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง 573.00              

เกณฑ์ราคา

89/2565 ลว.28/1/2565 27/6/2565

131 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 1,282.93          1,282.93      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นดิท โซลูช่ัน จ ากัด 1,282.93           เกณฑ์ราคา 80/2565 ลว.7/2/2565 27/6/2565

132 ค่า Domain name 384.13             384.13         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นดิท โซลูช่ัน จ ากัด 384.13              เกณฑ์ราคา 90/2565 ลว.31/1/2565 27/6/2565

133

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 135.00             135.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้าน NAYA PACKING

135.00              

เกณฑ์ราคา

99/2565 ลว.9/2/2565 27/6/2565

134 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 490.00             490.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ค รักรถประดับยนต์ 490.00              เกณฑ์ราคา 101/2565 ลว.10/2/2565 27/6/2565

135

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 2,600.00          2,600.00      

เฉพาะเจาะจง
หจก.ประกายวณิชย์

2,600.00           

เกณฑ์ราคา

109/2565 ลว.28/2/2565 27/6/2565

136

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ

และขนส่ง 360.00             360.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านเล็งมอเตอร์

360.00              

เกณฑ์ราคา

86/2565 ลว.23/2/2565 27/6/2565

137

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 560.00             560.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้าน NAYA PACKING

560.00              

เกณฑ์ราคา

107/2565 ลว.24/2/2565 27/6/2565

138 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,200.00          1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเปาะนิ- นะ 1,200.00           เกณฑ์ราคา 132/2565 ลว.7/4/2565 27/6/2565

139

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 405.00             405.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านนราโลหะการ

405.00              

เกณฑ์ราคา

137/2565 ลว.8/4/2565 27/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
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เหตุผลท่ี
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140

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 840.00             840.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านจิบเฮง

840.00              

เกณฑ์ราคา

138/2565 ลว.8/4/2565 27/6/2565

141 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,200.00          3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 3,200.00           เกณฑ์ราคา 128/2565 ลว.31/3/2565 27/6/2565

142

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 840.00             840.00         

เฉพาะเจาะจง
ร้านจิบเฮง

840.00              

เกณฑ์ราคา

127/2565 ลว.31/3/2565 27/6/2565

143 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน NB จานดาวเทียม 1,000.00           เกณฑ์ราคา 123/2565 ลว.18/3/2565 27/6/2565

144 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 1,300.00          1,300.00      

เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 1,300.00           

เกณฑ์ราคา

39/2565 ลว.8/9/2564 27/6/2565

145 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 490.00             490.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 490.00              เกณฑ์ราคา 136/2565 ลว.8/4/2565 27/6/2565

146 จ้างถ่ายเอกสาร 1,650.00          1,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดีเทค เซอร์วิส 1,650.00           เกณฑ์ราคา 123/2565 ลว.11/4/2565 27/6/2565

147 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,200.00          3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมินการค้า 3,200.00           เกณฑ์ราคา 386/2564 ลว.23/9/2564 27/6/2565

148 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,000.00          1,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางฟาตีเมาะ กือจิ 1,000.00           เกณฑ์ราคา 24.1/2564 ลว.4/11/2564 27/6/2565

149 ซ้ือวัดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 6,250.00          6,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรือนไฟฟ้า 6,250.00           เกณฑ์ราคา 149/2565 ลว.22/4/2565 28/6/2565

150 จ้างเหมาซ่อมระบบประปา 38,500.00         38,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 38,500.00          เกณฑ์ราคา 119/2565 ลว.4/4/2565 28/6/2565

151 จ้างย้ายทีวีอาคารผู้ป่วยใน 2,500.00          2,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 2,500.00           เกณฑ์ราคา 121/2565 ลว.5/4/2565 28/6/2565

152 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 83,460.00         83,460.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 83,460.00          เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.4/10/2564 28/6/2565

153 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,420.00          6,420.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 6,420.00           

เกณฑ์ราคา

75/2564 ลว.2/9/2564 28/6/2565

154 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,445.00         14,445.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 14,445.00          

เกณฑ์ราคา

68/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
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วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

155 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ 51,446.00         51,446.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 51,446.00          

เกณฑ์ราคา

69/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565

156 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 11,406.20         11,406.20     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 11,406.20          

เกณฑ์ราคา

70/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565

157 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 300.00             300.00         

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 300.00              

เกณฑ์ราคา

71/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565

158 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 28,890.00         28,890.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 28,890.00          

เกณฑ์ราคา

72/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565

159 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,760.00          1,760.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 1,760.00           

เกณฑ์ราคา

73/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565

160 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,400.00          8,400.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 8,400.00           

เกณฑ์ราคา

57/2564 ลว.30/6/2564 28/6/2565

161 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 30,000.00         30,000.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 30,000.00          

เกณฑ์ราคา

58/2564 ลว.30/6/2564 28/6/2565

162 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 21,000.00         21,000.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 21,000.00          

เกณฑ์ราคา

59/2564 ลว.30/6/2564 28/6/2565

163 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,445.00         14,445.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 14,445.00          

เกณฑ์ราคา

56/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

164 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 74,988.20         74,988.20     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 74,988.20          

เกณฑ์ราคา

55/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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จ้ำง
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165 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,210.00          3,210.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,210.00           

เกณฑ์ราคา

54/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

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

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,210.00           

เกณฑ์ราคา

53/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

167 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 43,335.00         43,335.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 43,335.00          

เกณฑ์ราคา

52/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

168 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 37,490.00         37,490.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 37,490.00          

เกณฑ์ราคา

51/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

169 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 214.00             214.00         

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 214.00              

เกณฑ์ราคา

50/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

170 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,420.00          6,420.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 6,420.00           

เกณฑ์ราคา

49/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

171 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 28,649.00         28,649.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 28,649.00          

เกณฑ์ราคา

48/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

172 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 29,237.50         29,237.50     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 29,237.50          

เกณฑ์ราคา

47/2564 ลว.4/6/2564 28/6/2565

173 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,420.00          6,420.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 6,420.00           

เกณฑ์ราคา

74/2564 ลว.2/9/2564 28/6/2565

174 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 55,619.80         55,619.80     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 55,619.80          

เกณฑ์ราคา

60/2564 ลว.6/8/2564 28/6/2565
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วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
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วันท่ีจ่ำย

175 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,800.00          3,800.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,800.00           

เกณฑ์ราคา

61/2564 ลว.6/8/2564 28/6/2565

176 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,096.20          2,096.20      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 2,096.20           

เกณฑ์ราคา

62/2564 ลว.6/8/2564 28/6/2565

177 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,500.00         10,500.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 10,500.00          

เกณฑ์ราคา

63/2564 ลว.6/8/2564 28/6/2565

178 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,300.00          6,300.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 6,300.00           

เกณฑ์ราคา

64/2564 ลว.6/8/2564 28/6/2565

179 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 31,500.00         31,500.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 31,500.00          

เกณฑ์ราคา

65/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565

180 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,400.00          7,400.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 7,400.00           

เกณฑ์ราคา

66/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565

181 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 34,668.00         34,668.00     

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 34,668.00          

เกณฑ์ราคา

67/2564 ลว.11/8/2564 28/6/2565

182 จ้างถ่ายเอกสาร มค.65 210.80             210.80         เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอก๊ิฟช็อป 210.80              เกณฑ์ราคา 46/2565 ลว.30/12/2564 29/6/2565

183 จ้างเหมาบริการดูแลสวน พค.65 28,000.00         28,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00          เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.25/10/2564 29/6/2565

184 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00          1,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด 1,500.00           เกณฑ์ราคา 1/2565 ลว.1/10/2564 29/6/2565

185 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 6,202.00          6,202.00      เฉพาะเจาะจง ทอพิเคิล เมด 6,202.00           เกณฑ์ราคา 16/2565 ลว.29/10/2564 29/6/2565

186 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,872.10         12,872.10     

เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด 12,872.10          

เกณฑ์ราคา

77/2565 ลว.10/11/2564 29/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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187 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,568.00          2,568.00      

เฉพาะเจาะจง
บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด

2,568.00           

เกณฑ์ราคา

89/2565 ลว.10/11/2564 29/6/2565

188 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,500.00         18,500.00     

เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 

จ ากัด 18,500.00          

เกณฑ์ราคา

33/2565 ลว.5/10/2564 29/6/2565

189 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,650.00          1,650.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เอเซ่ียน ฟาร์มาซูติคัล 

จ ากัด 1,650.00           

เกณฑ์ราคา

94/2565 ลว.10/11/2564 29/6/2565

190 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด 7,000.00           เกณฑ์ราคา 11/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

191 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 36,000.00         36,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ 2517 จ ากัด 36,000.00          เกณฑ์ราคา 62/2565 ลว.5/11/2564 29/6/2565

192 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,920.00          7,920.00      

เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 

จ ากัด 7,920.00           

เกณฑ์ราคา

21/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

193 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,108.16          2,108.16      เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 2,108.16           เกณฑ์ราคา 92/2565 ลว.10/11/2564 29/6/2565

194 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 4,040.00          4,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 4,040.00           เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

195 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 37,000.00         37,000.00     

เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย 37,000.00          

เกณฑ์ราคา

1/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

196 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 38,500.00         38,500.00     

เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่ เมดิคอล ซัพ

พลาย 38,500.00          

เกณฑ์ราคา

12/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

197 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 7 รายการ 8,820.00          8,820.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด 8,820.00           

เกณฑ์ราคา

13/2565 ลว.15/3/2565 29/6/2565

198 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,260.00          1,260.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด 1,260.00           

เกณฑ์ราคา

2/2565 ลว.4/1/2565 29/6/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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199 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 5 รายการ 4,975.00          4,975.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด 4,975.00           

เกณฑ์ราคา

3/2565 ลว.4/1/2565 29/6/2565

200 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,640.00          2,640.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซุติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 2,640.00           

เกณฑ์ราคา

26/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

201 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,020.00          1,020.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซุติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 1,020.00           

เกณฑ์ราคา

27/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

202 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซุติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 6,600.00           

เกณฑ์ราคา

24/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

203 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,640.00          2,640.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซุติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 2,640.00           

เกณฑ์ราคา

25/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

204 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 30,000.00         30,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาติกา จ ากัด 30,000.00          เกณฑ์ราคา 66/2565 ลว.8/11/2564 29/6/2565

205 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาติกา จ ากัด 7,200.00           เกณฑ์ราคา 37/2565 ลว.5/10/2564 29/6/2565

206 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 13,750.00         13,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 13,750.00          เกณฑ์ราคา 75/2565 ลว.8/11/2564 29/6/2565

207 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,750.00         12,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 12,750.00          เกณฑ์ราคา 7/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

208 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,280.00         12,280.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 12,280.00          เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

209 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,280.00          2,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 2,280.00           เกณฑ์ราคา 91/2565 ลว.10/11/2564 29/6/2565

210 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,284.00          1,284.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 

จ ากัด 1,284.00           

เกณฑ์ราคา

10/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

211 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,284.00          1,284.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 

จ ากัด 1,284.00           

เกณฑ์ราคา

284/2564 ลว.4/6/2564 29/6/2565
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212 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,852.00          3,852.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 

จ ากัด 3,852.00           

เกณฑ์ราคา

87/2565 ลว.8/11/2564 29/6/2565

213 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,600.00          4,600.00      

เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม 

พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
4,600.00           

เกณฑ์ราคา

78/2565 ลว.5/11/2564 29/6/2565

214 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,900.00          4,900.00      

เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม 

พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
4,900.00           

เกณฑ์ราคา

79/2565 ลว.5/11/2564 29/6/2565

215 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,850.00          2,850.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 2,850.00           เกณฑ์ราคา 86/2565 ลว.10/11/2564 29/6/2565

216 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,200.00          2,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 2,200.00           เกณฑ์ราคา 85/2565 ลว.5/11/2564 29/6/2565

217 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 10,200.00         10,200.00     

เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 

จ ากัด 10,200.00          

เกณฑ์ราคา

5/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

218 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,100.00          8,100.00      

เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 

จ ากัด 8,100.00           

เกณฑ์ราคา

6/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

219 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,500.00         12,500.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ 1979 

จ ากัด 12,500.00          

เกณฑ์ราคา

65/2565 ลว.10/11/2564 29/6/2565

220 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,750.00         20,750.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ 1979 

จ ากัด 20,750.00          

เกณฑ์ราคา

64/2565 ลว.10/11/2564 29/6/2565

221 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 960.00             960.00         

เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ 1979 

จ ากัด 960.00              

เกณฑ์ราคา

63/2565 ลว.5/11/2564 29/6/2565
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222 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,750.00         20,750.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ 1979 

จ ากัด 20,750.00          

เกณฑ์ราคา

9/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

223 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,150.00          7,150.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี แฮลท์แคร์ 

จ ากัด 7,150.00           

เกณฑ์ราคา

16/2565 ลว.4/10/2564 29/6/2565

224 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,064.00          4,064.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี แฮลท์แคร์ 

จ ากัด 4,064.00           

เกณฑ์ราคา

52/2565 ลว.5/11/2564 29/6/2565

225 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 48,000.00         48,000.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี แฮลท์แคร์ 

จ ากัด 48,000.00          

เกณฑ์ราคา

53/2565 ลว.8/11/2564 29/6/2565

226 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 22,100.00         22,100.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี แฮลท์แคร์ 

จ ากัด 22,100.00          

เกณฑ์ราคา

54/2565 ลว.11/11/2564 29/6/2565

227 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 31,200.00         31,200.00     

เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เมดิคอล 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 31,200.00          

เกณฑ์ราคา

5/2565 ลว.11/2/2565 29/6/2565

228 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 2,900.00          2,900.00      

เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เมดิคอล 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2,900.00           

เกณฑ์ราคา

6/2565 ลว.11/2/2565 29/6/2565

229 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 9,600.00          9,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 9,600.00           เกณฑ์ราคา 6/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

230 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 9,600.00          9,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 9,600.00           เกณฑ์ราคา 13/2565 ลว.29/10/2564 29/6/2565

231 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 50,000.00         50,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 50,000.00          เกณฑ์ราคา 9/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

232 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 11,375.00         11,375.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 11,375.00          เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

233 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 10,050.00         10,050.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 10,050.00          เกณฑ์ราคา 7/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

234 ซ้ือวัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 62,500.00         62,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 62,500.00          เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.14/2/2565 29/6/2565

235 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 8,160.00          8,160.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 8,160.00           เกณฑ์ราคา 25/2565 ลว.29/10/2564 29/6/2565
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236 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 31,250.00         31,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 31,250.00          เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.29/10/2564 29/6/2565

237 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 40,000.00         40,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 40,000.00          เกณฑ์ราคา 14/2565 ลว.29/10/2564 29/6/2565

238 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,800.00          2,800.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด 2,800.00           

เกณฑ์ราคา

18/2565 ลว.29/10/2564 29/6/2565

239 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 55,000.00         55,000.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด 55,000.00          

เกณฑ์ราคา

10/2565 ลว.30/9/2564 29/6/2565

240 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 7,680.00          7,680.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด 7,680.00           

เกณฑ์ราคา

8/2565 ลว.11/2/2565 29/6/2565

4,969,929.62     


