
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 19 รำยกำร 93,373.80         93,373.80       เฉพำะเจำะจง GPO 93,373.80                  รำคำต  ำสุด 35/2563 ลงวนัที  2/3/2563
2 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 19,156.40         19,156.40       เฉพำะเจำะจง GPO 19,156.40                  รำคำต  ำสุด 36/2563 ลงวนัที  12/3/2563
3 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,043.70           2,043.70         เฉพำะเจำะจง GPO 2,043.70                   รำคำต  ำสุด 37/2563 ลงวนัที  12/3/2563
4 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,989.00           1,989.00         เฉพำะเจำะจง GPO 1,989.00                   รำคำต  ำสุด 38/2563 ลงวนัที  12/3/2563
5 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,131.10           6,131.10         เฉพำะเจำะจง GPO 6,131.10                   รำคำต  ำสุด 39/2563 ลงวนัที  12/3/2563
6 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,786.80           1,786.80         เฉพำะเจำะจง GPO 1,786.80                   รำคำต  ำสุด 40/2563 ลงวนัที  12/3/2563
7 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 12 รำยกำร 83,848.55         83,848.55       เฉพำะเจำะจง GPO 83,848.55                  รำคำต  ำสุด 41/2563 ลงวนัที  12/3/2563
8 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,180.00           6,180.00         เฉพำะเจำะจง GPO 6,180.00                   รำคำต  ำสุด 42/2563 ลงวนัที  12/3/2563
9 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,778.00           5,778.00         เฉพำะเจำะจง GPO 5,778.00                   รำคำต  ำสุด 43/2563 ลงวนัที  7/4/2563
10 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,408.00         15,408.00       เฉพำะเจำะจง GPO 15,408.00                  รำคำต  ำสุด 44/2563 ลงวนัที  7/4/2563
11 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,437.00         20,437.00       เฉพำะเจำะจง GPO 20,437.00                  รำคำต  ำสุด 45/2563 ลงวนัที  7/4/2563
12 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 500.00             500.00            เฉพำะเจำะจง GPO 500.00                      รำคำต  ำสุด 46/2563 ลงวนัที  7/4/2563
13 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 66,642.50         66,642.50       เฉพำะเจำะจง GPO 66,642.50                  รำคำต  ำสุด 47/2563 ลงวนัที  7/4/2563
14 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 10 รำยกำร 39,900.00         39,900.00       เฉพำะเจำะจง GPO 39,900.00                  รำคำต  ำสุด 48/2563 ลงวนัที  7/4/2563
15 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 11,128.00         11,128.00       เฉพำะเจำะจง GPO 11,128.00                  รำคำต  ำสุด 49/2563 ลงวนัที  7/4/2563
16 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,960.00           3,960.00         เฉพำะเจำะจง GPO 3,960.00                   รำคำต  ำสุด 50/2563 ลงวนัที  7/4/2563
17 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 19,600.00         19,600.00       เฉพำะเจำะจง GPO 19,600.00                  รำคำต  ำสุด 51/2563 ลงวนัที  7/4/2563
18 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 35,952.00         35,952.00       เฉพำะเจำะจง GPO 35,952.00                  รำคำต  ำสุด 52/2563 ลงวนัที  7/4/2563
19 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,778.00           5,778.00         เฉพำะเจำะจง GPO 5,778.00                   รำคำต  ำสุด 53/2563 ลงวนัที  7/4/2563
20 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 29,040.00         29,040.00       เฉพำะเจำะจง GPO 29,040.00                  รำคำต  ำสุด 54/2563 ลงวนัที  7/4/2563
21 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 21,000.00         21,000.00       เฉพำะเจำะจง GPO 21,000.00                  รำคำต  ำสุด 55/2563 ลงวนัที  14/4/2563
22 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,680.00         25,680.00       เฉพำะเจำะจง GPO 25,680.00                  รำคำต  ำสุด 56/2563 ลงวนัที  14/4/2563
23 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 96,300.00         96,300.00       เฉพำะเจำะจง GPO 96,300.00                  รำคำต  ำสุด 57/2563 ลงวนัที  14/4/2563
24 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,676.80           6,676.80         เฉพำะเจำะจง GPO 6,676.80                   รำคำต  ำสุด 58/2563 ลงวนัที  14/4/2563
25 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,437.00         20,437.00       เฉพำะเจำะจง GPO 20,437.00                  รำคำต  ำสุด 59/2563 ลงวนัที  14/4/2563
26 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,408.00         15,408.00       เฉพำะเจำะจง GPO 15,408.00                  รำคำต  ำสุด 60/2563 ลงวนัที  14/4/2563
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,556.00         11,556.00       เฉพำะเจำะจง GPO 11,556.00                  รำคำต  ำสุด 61/2563 ลงวนัที  14/4/2563
28 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,556.00         11,556.00       เฉพำะเจำะจง GPO 11,556.00                  รำคำต  ำสุด 62/2563 ลงวนัที  14/4/2563
29 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,353.60         13,353.60       เฉพำะเจำะจง GPO 13,353.60                  รำคำต  ำสุด 63/2563 ลงวนัที  14/4/2563
30 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,889.00           2,889.00         เฉพำะเจำะจง GPO 2,889.00                   รำคำต  ำสุด 64/2563 ลงวนัที  7/4/2563
31 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,778.00           5,778.00         เฉพำะเจำะจง GPO 5,778.00                   รำคำต  ำสุด 65/2563 ลงวนัที  14/4/2563
32 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,250.00           5,250.00         เฉพำะเจำะจง GPO 5,250.00                   รำคำต  ำสุด 66/2563 ลงวนัที  14/4/2563
33 ซ่อมคอมพิวเตอร์พีซี 7,500.00           7,500.00         เฉพำะเจำะจง ไอโซน คอมพิวเตอร์ 7,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 15/64. ลงวนัที .15/10/2563  
34 ซ่อมคอมพิวเตอร์พีซี 5,560.00           5,560.00         เฉพำะเจำะจง ไอโซน คอมพิวเตอร์ 5,560.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 30/64. ลงวนัที .26/10/2563
35 สต๊ิกเกอร์ฝ้ำพิมพ์ 1,960.00           1,960.00         เฉพำะเจำะจง ซำยอดีไซน์ 1,960.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 17/64.ลงวนัที .16/10/2563
36 งำนหุม้ต้นเสำร์ 25,000.00         25,000.00       เฉพำะเจำะจง สุทินเฟอร์นิเจอร์ 25,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 14/64. .ลงวนัที .14/10/2563
37 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฝ้ำพิมพ์ 1,670.00           1,670.00         เฉพำะเจำะจง ซำยอดีไซน์ 1,670.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 12/64. .ลงวนัที .12/10/2563
38 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฝ้ำพิมพ์ 3,040.00           3,040.00         เฉพำะเจำะจง ซำยอดีไซน์ 3,040.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 11/64. .ลงวนัที .12/10/2563
39 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฝ้ำพิมพ์ 4,680.00           4,680.00         เฉพำะเจำะจง ซำยอดีไซน์ 4,680.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 4/64. .ลงวนัที .7/10/2563
40 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฝ้ำพิมพ์ 1,960.00           1,960.00         เฉพำะเจำะจง ซำยอดีไซน์ 1,960.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 3/64. .ลงวนัที .7/10/2563
41 ซ่อมเครื องวดัควำมดันโลหิตแบบสอดแขน 11,300.00         11,300.00       เฉพำะเจำะจง บ.ไอเดีย พลัส 11,300.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 5/64. .ลงวนัที .7/10/2563
42 จ้ำงท ำไวนิลและสต๊ิกเกอรืโฟม 5,248.00           5,248.00         เฉพำะเจำะจง โอเคปร้ินท์ 5,248.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 9/64. .ลงวนัที .12/10/2563
43 จ้ำงท ำไวนิลสมเด็จพระเทพฯ 2,448.00           2,448.00         เฉพำะเจำะจง โอเคปร้ินท์ 2,448.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 8/64. .ลงวนัที .12/10/2563
44 จ้ำงท ำป้ำยคอมโพสิทและสต๊ิกเกอรืโฟมบอร์ด 5,540.00           5,540.00         เฉพำะเจำะจง โอเคปร้ินท์ 5,540.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 16/64. .ลงวนัที .14/10/2563
45 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ไดคัท 6,000.00           6,000.00         เฉพำะเจำะจง โอเคปร้ินท์ 6,000.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 10/64. .ลงวนัที .12/10/2563
46 จ้ำงท ำบอร์ดนิทรรศกำรน้อมร ำลึกรัชกำลที  9 12,950.00         12,950.00       เฉพำะเจำะจง โอเคปร้ินท์ 12,950.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 1/64. .ลงวนัที .1/10/2563
47 จ้ำงเหมำต่อเติมห้องกระจก 45,000.00         45,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ยี งอคอนสตรัคชั น 45,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 6/64. .ลงวนัที .8/10/2563
48 พืน้หินขัดที เทียบจอดรถอำคำรผู้ป่วยนอก 99,800.00         99,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ยี งอคอนสตรัคชั น 99,800.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 2/64. .ลงวนัที .5/10/2563
49 ค่ำแรงเคลื อนยำ้ยรถไปศูนยซ่์อมพิธำน 2,000.00           2,000.00         เฉพำะเจำะจง อูสุ่กกำรช่ำง 2,000.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 35/64. .ลงวนัที .28/10/2563
50 ฟิล์มกรองแสงพร้อมติดต้ัง 95,190.00         95,190.00       เฉพำะเจำะจง ซำยอดีไซน์ 95,190.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 29/64. .ลงวนัที .29/10/2563
51 กล่องรับสัญญำณอินเตอร์เน็ต 42,900.00         42,900.00       เฉพำะเจำะจง ไอโซน คอมพิวเตอร์ 42,900.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 31/64 .ลงวนัที .20/10/2563
52 กระดำษควำมร้อน 80*80 65 แกรม 6,000.00           6,000.00         เฉพำะเจำะจง ไอทียี งอเซอร์วสิ 6,000.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 27/64 .ลงวนัที .12/10/2563
53 เก้ำอีห้้องประชุม 216,000.00       216,000.00      เฉพำะเจำะจง กรุงเทพเครื องเรือน 216,000.00                ใช้เกณฑ์รำคำ 34/63 .ลงวนัที .30/9/2563
54 กระดำษสลิป 2,700.00           2,700.00         เฉพำะเจำะจง รอยลัเปเปอร์ 2,700.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 4/64. .ลงวนัที .1/10/2563
55 ชุดเครื องทองน้อย 1,580.00           1,580.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฐำนบดี 1,580.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 22/64. .ลงวนัที .9/10/2563
56 พระบรมฉำยำลักษณ์ พระเทพฯ 2,500.00           2,500.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฐำนบดี 2,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 24/64. .ลงวนัที .12/10/2563
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57 ไฟฉำย 282.00             282.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน Day Dar shop 282.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 12/64. .ลงวนัที .6/10/2563
58 กรอบรูป กระจกเงำ 2,000.00           2,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำกรอบวทิย์ 2,000.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 29/64. .ลงวนัที .20/10/2563
59 กรอบรูป 650.00             650.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำกรอบวทิย์ 650.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 3/64. .ลงวนัที .1/10/2563
60 วสัดุส ำนักงำน 33,335.00         33,335.00       เฉพำะเจำะจง รุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ 33,335.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 39/64. .ลงวนัที .26/10/2563
61 เครื องพิมพ์ใบเสร็จ 15,200.00         15,200.00       เฉพำะเจำะจง ไอโซน คอมพิวเตอร์ 15,200.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 26/64. .ลงวนัที .12/10/2563
62 เครื องพิมพ์ชนิด Dot matrix 17,000.00         17,000.00       เฉพำะเจำะจง ไอทียี งอเซอร์วสิ 17,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 23/64. .ลงวนัที .9/10/2563
63 ผ้ำยำง 2 หน้ำ 2,500.00           2,500.00         เฉพำะเจำะจง จินดำภรณ์ 2,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 24/64. .ลงวนัที .12/10/2563
64 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,176.00           5,176.00         เฉพำะเจำะจง รัศมี 5,176.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 14/64. .ลงวนัที .6/10/2563
65 กล่องกระดำษทิชชูม้วนใหญ่ 1,720.00           1,720.00         เฉพำะเจำะจง เจ แอนด์ ดี เซอร์วสิ 1,720.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 25/64 .ลงวนัที .12/10/2563
66 น้ ำยำซักผ้ำ เอ1 เอ 2  เอส2 16,563.60         16,563.60       เฉพำะเจำะจง หจก.อภิ 16,563.60                  ใช้เกณฑ์รำคำ 37/64. .ลงวนัที .26/10/2563
67 จ้ำงติดต้ังชุดผ้ำม่ำน 71,000.00         71,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยเลอโรจน์ 71,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 7/64 .ลงวนัที .8/10/2563
68 ถังรับรองขยะ 40 ลิตร สีใส 2,850.00           2,850.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฐำนบดี 2,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 5/64. .ลงวนัที .1/10/2563
69 กระดำษทิชชู 840.00             840.00            เฉพำะเจำะจง จิบเฮง 840.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 28/64. .ลงวนัที .14/10/2563
70 วสัดุท ำน้ ำสมุนไพร 612.00             612.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนตลำดสดยี งอ 612.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 36/64 .ลงวนัที .22/10/2563
71 วสัดุท ำน้ ำสำยใย 726.00             726.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนตลำดสดยี งอ 726.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 35/64 .ลงวนัที .22/10/2563
72 ผ้ำยำง 2 หน้ำ 1,495.00           1,495.00         เฉพำะเจำะจง ดีวรรณพำณิชย์ 1,495.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 17/64 .ลงวนัที .7/10/2563
73 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 620.00             620.00            เฉพำะเจำะจง จิบเฮง 620.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 30/64 .ลงวนัที .20/10/2563
74 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 865.00             865.00            เฉพำะเจำะจง จิบเฮง 865.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 28/64 .ลงวนัที .14/10/2563
75 ถุงขยะ ถุงหิว้ 29,800.00         29,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก เจ.เจ เซอร์วสิ 29,800.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 34/64 .ลงวนัที .22/10/2563
76 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,656.00           5,656.00         เฉพำะเจำะจง รุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ 5,656.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 33/64 .ลงวนัที .22/10/2563
77 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 12,245.00         12,245.00       เฉพำะเจำะจง รุ่งทรัพยเ์ปเปอร์ 12,245.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 38/64 .ลงวนัที .26/10/2563
78 เตียงเฝ้ำไข้ 99,600.00         99,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ จันวฒัน์ 99,600.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 32/64 .ลงวนัที .21/10/2563
79 เก้ำอีไ้ม้ 70,000.00         70,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ จันวฒัน์ 70,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 16/64 .ลงวนัที .15/10/2563
80 ถังดับเพลิงสีเขียว 10 ปอนด์และที แขวน 10,300.00         10,300.00       เฉพำะเจำะจง บ.ฐำนบดี 10,300.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 18/64. .ลงวนัที .8/10/2563
81 เต้นท์พับได้ ขนำด 3x3 เมตร 3,500.00           3,500.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฐำนบดี 3,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 340/63 .ลงวนัที .29/9/2563
82 ยำงรถยนต์ 5,800.00           5,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอส วี 5,800.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 343/63 .ลงวนัที .30/9/2563
83 แบตเตอรี 4,500.00           4,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี 4,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 34/64 .ลงวนัที .28/10/2563
84 น้ ำมันเชือ้เพลิง 28,466.00         28,466.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็ม เอ็ม เอ 28,466.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 341/63 .ลงวนัที .30/9/2563
85 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ ำนวน 5 รำยกำร 10,240.00        10,240.00      วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เด็นท-์ เมท จ ำกัด 10,240.00                ใช้เกณฑ์รำคำ 21 ตุลำคม 2563
86 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 9,737.00         9,737.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ำกัด 9,737.00                 ใช้เกณฑ์รำคำ 21 ตุลำคม 2563



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

87 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 1,680.00         1,680.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอปอชั น จ ำกดั 1,680.00                 ใช้เกณฑ์รำคำ 21 ตุลำคม 2563

88 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 25,680.00        25,680.00      วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอปอชั น จ ำกดั 25,680.00                ใช้เกณฑ์รำคำ 21 ตุลำคม 2563

89 จ้ำงท ำฟันเทียม จ ำนวน 9 รำยกำร 7,555.27         7,555.27        วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไชยำ-อำรี เด็นตัล แลป จ ำกัด 7,555.27                 ใช้เกณฑ์รำคำ 5 ตุลำคม 2563

90
จ้ำงเหมำบริกำรดูแลรักษำต้นไม้ สวนไม้
ประดับและสนำมหญ้ำ

20,000.00         20,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพำหตะ  สำและ 20,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ
28-ก.ย.-62

91 จ้ำงเช่ำเครื องถ่ำยเอกสำร 2,400.00           2,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ 2,400.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-62
92 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 114,635.00       114,635.00      วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวคอลีเยำะ  อำแซ 114,635.00                ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
93 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดภำยใน รพ.ยี งอฯ 155,150.00      155,150.00    วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วสิ 155,150.00              ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ธ.ค.-62
94 จ้ำงเหมำบริกำรขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ 6,500.00           6,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เจ.เจ.เซอร์วสิ จ ำกัด 6,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-62
95 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยสุชำติ  สวำหล ำ 7,100.00           7,100.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยสุชำติ  สวำหล ำ 7,100.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
96 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส ฟำตีมะห์  สนิกอเด็ง 7,750.00           7,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส ฟำตีมะห์  สนิกอเด็ง 7,750.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
97 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อรสำ  หน่อโท๊ะ 10,300.00         10,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อรสำ  หน่อโท๊ะ 10,300.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
98 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อัสวำนี  มะสุยี 8,800.00           8,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อัสวำนี  มะสุยี 8,800.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
99 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยเซ็มซู  ยอืมะดิง 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยเซ็มซู  ยอืมะดิง 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
100 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยซอลลำอุดดีน  เบนโน 17,500.00         17,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยซอลลำอุดดีน  เบนโน 17,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
101 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอับดุลกอเดร์  มำน๊ะ 7,650.00           7,650.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอับดุลกอเดร์  มำน๊ะ 7,650.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
102 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยหะมะเสำแปน  ดือเร๊ะ 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยหะมะเสำแปน  ดือเร๊ะ 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
103 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอักรอม  อูเซ็ง 7,060.00           7,060.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอักรอม  อูเซ็ง 7,060.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
104 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอับดุลเลำะ  ซี 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอับดุลเลำะ  ซี 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
105 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอันนูวำ  ยำมำลอเด็ง 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอันนูวำ  ยำมำลอเด็ง 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
106 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอูสมัน  สำและ 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอูสมัน  สำและ 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
107 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อำซียนั  แสบีดิง 10,400.00         10,400.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อำซียนั  แสบีดิง 10,400.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
108 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยมูฮัมหมัดกำมำล อำแว 7,050.00           7,050.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยมูฮัมหมัดกำมำล อำแว 7,050.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
109 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยดุลซำลัม  อำลี 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยดุลซำลัม  อำลี 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
110 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อำตีก๊ะ แมจิ 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อำตีก๊ะ แมจิ 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
111 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. ซูไรดำ ดำหำแมง 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. ซูไรดำ ดำหำแมง 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
112 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. วนัณูรอำซัน โต๊ะกำนิ 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. วนัณูรอำซัน โต๊ะกำนิ 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
113 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. โซเฟีย มะแด 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. โซเฟีย มะแด 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
114 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. กูซัยฟะห์  ต่วนแดร์ 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. กูซัยฟะห์  ต่วนแดร์ 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
115 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. อำมีณำ  ฮำมะ 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. อำมีณำ  ฮำมะ 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

116 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอัควำน ตำเละ 15,000.00         15,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอัควำน ตำเละ 15,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
117 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำงสำวนุรอีมำน  ซีนำ 8,650.00           8,650.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำงสำวนุรอีมำน  ซีนำ 8,650.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
118 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำงสำวฟำตีฮะห์ สือรี 5,000.00           5,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำงสำวฟำตีฮะห์ สือรี 5,000.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
119 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอำริฟีน  นำแซ 7,740.00 7,740.00 วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอำริฟีน  นำแซ 7,740.00 ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
120 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยมำนะนูซิ  ฮำวี 6,000.00           6,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยมำนะนูซิ  ฮำวี 6,000.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
121 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อำซียะ  อำรง 7,185.00           7,185.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อำซียะ  อำรง 7,185.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
122 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส พำตีเมำะ  อำแว 8,865.00           8,865.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส พำตีเมำะ  อำแว 8,865.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
123 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อะฟ้ำฟ  เจ๊ะเตะ 9,145.00           9,145.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อะฟ้ำฟ  เจ๊ะเตะ 9,145.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
124 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส ฮัสเมำะห์  ตูแป 8,645.00           8,645.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส ฮัสเมำะห์  ตูแป 8,645.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63

2,412,512.12            




