
แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 8,961.25           8,961.25         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยแกรนด์แบ๊กส์ จ ากัด 8,961.25                   เกณฑ์ราคา 40/2564 ลว.3/11/2563 
2 จ้างท าคลิปสัมภาษณ์ผลงานรพ. 67,000.00         67,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีดี แอนด์ ที ซอฟทาสก์ จ ากัด 67,000.00                  เกณฑ์ราคา 235/2563 ลว.1/9/2563
3 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,700.00         29,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ยีง่อ เซอร์วสิ 29,700.00                  เกณฑ์ราคา 315/2563 ลว.3/9/2563
4 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 7,290.00           7,290.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซนคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวร์ิค 7,290.00                   เกณฑ์ราคา 245/2563 ลว.14/9/2563
5 จ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย 425,000.00       425,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คอร์คอมเซ็นเตอร์ 425,000.00                เกณฑ์ราคา 1/2564 ลว.21/10/2563
6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 57,000.00         57,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทราฟฟิคซัพพลาย จ ากัด 57,000.00                  เกณฑ์ราคา 319/2563 ลว.8/9/2563
7 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,300.00           3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอสแลบบอเรตอร่ี 3,300.00                   เกณฑ์ราคา 100/2563 ลว.8/1/2563
8 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอสแลบบอเรตอร่ี 5,000.00                   เกณฑ์ราคา 124/2563 ลว.14/1/2563
9 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 19 รายการ 93,373.80         93,373.80       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 93,373.80                  เกณฑ์ราคา 35/2563 ลว.2/3/2563
10 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 19,156.40         19,156.40       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 19,156.40                  เกณฑ์ราคา 36/2563 ลว.12/3/2563
11 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,043.70           2,043.70         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,043.70                   เกณฑ์ราคา 37/2563 ลว.12/3/2563
12 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,989.00           1,989.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,989.00                   เกณฑ์ราคา 38/2563 ลว.12/3/2563
13 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,131.10           6,131.10         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,131.10                   เกณฑ์ราคา 39/2563 ลว.12/3/2563
14 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 1,786.80           1,786.80         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,786.80                   เกณฑ์ราคา 40/2563 ลว.12/3/2563
15 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 12 รายการ 83,848.55         83,848.55       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 83,848.55                  เกณฑ์ราคา 41/2563 ลว.12/3/2563
16 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 6,180.00           6,180.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,180.00                   เกณฑ์ราคา 42/2563 ลว.12/3/2563
17 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 39,900.00         39,900.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 39,900.00                  เกณฑ์ราคา 48/2563 ลว.7/4/2563
18 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,128.00         11,128.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,128.00                  เกณฑ์ราคา 49/2563 ลว.7/4/2563
19 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,960.00           3,960.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,960.00                   เกณฑ์ราคา 50/2563 ลว.7/4/2563
20 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 19,600.00         19,600.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 19,600.00                  เกณฑ์ราคา 51/2563 ลว.7/4/2563
21 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 35,952.00         35,952.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 35,952.00                  เกณฑ์ราคา 52/2563 ลว.7/4/2563
22 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,778.00           5,778.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,778.00                   เกณฑ์ราคา 53/2563 ลว.7/4/2563
23 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 29,040.00         29,040.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 29,040.00                  เกณฑ์ราคา 54/2563 ลว.7/4/2563
24 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 21,000.00         21,000.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 21,000.00                  เกณฑ์ราคา 55/2563 ลว.7/4/2563
25 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 25,980.00         25,980.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 25,980.00                  เกณฑ์ราคา 56/2563 ลว.7/4/2563
26 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 96,300.00         96,300.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 96,300.00                  เกณฑ์ราคา 57/2563 ลว.7/4/2563
27 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,676.80           6,676.80         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,676.80                   เกณฑ์ราคา 58/2563 ลว.7/4/2563
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

28 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,437.00         20,437.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 20,437.00                  เกณฑ์ราคา 59/2563 ลว.7/4/2563
29 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 15,408.00         15,408.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,408.00                  เกณฑ์ราคา 60/2563 ลว.7/4/2563
30 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00         11,556.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,556.00                  เกณฑ์ราคา 61/2563 ลว.7/4/2563
31 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00         11,556.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,556.00                  เกณฑ์ราคา 62/2563 ลว.7/4/2563
32 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 13,353.60         13,353.60       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13,353.60                  เกณฑ์ราคา 63/2563 ลว.7/4/2563
33 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,889.00           2,889.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,889.00                   เกณฑ์ราคา 64/2563 ลว.7/4/2563
34 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,778.00           5,778.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,778.00                   เกณฑ์ราคา 65/2563 ลว.7/4/2563
35 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,250.00           5,250.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,250.00                   เกณฑ์ราคา 66/2563 ลว.7/4/2563
36 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,778.00           5,778.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,778.00                   เกณฑ์ราคา 43/2563 ลว.7/4/2563
37 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 15,408.00         15,408.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,408.00                  เกณฑ์ราคา 44/2563 ลว.7/4/2563
38 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,437.00         20,437.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 20,437.00                  เกณฑ์ราคา 45/2563 ลว.7/4/2563
39 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 500.00                      เกณฑ์ราคา 46/2563 ลว.7/4/2563
40 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 10 รายการ 66,642.50         66,642.50       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 66,642.50                  เกณฑ์ราคา 47/2563 ลว.7/4/2563
41 จ้างเหมาปรับปรุงห้อง LAB 63,100.00         63,100.00       เฉพาะเจาะจง นายประจบ ขุนแดง 63,100.00                  เกณฑ์ราคา 47/2563 ลว.4/11/2563

42
จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ สวน
ไม้ประดับและสนามหญ้า 28,000.00         28,000.00       

เฉพาะเจาะจง
นายพาหตะ สาและ 28,000.00                  

เกณฑ์ราคา
36/2563 ลว.28/9/2563

43 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,760.00           2,760.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 2,760.00                   เกณฑ์ราคา 83/2563 ลว.6/2/2563
44 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00           4,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 4,500.00                   เกณฑ์ราคา 83/2563 ลว.6/2/2563
45 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 14,910.00         14,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 14,910.00                  เกณฑ์ราคา 119/2563 ลว.3/4/2563
46 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00           6,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 6,000.00                   เกณฑ์ราคา 120/2563 ลว.3/4/2563
47 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 3,680.00           3,680.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 3,680.00                   เกณฑ์ราคา 102/2563 ลว.6/3/2563
48 วสัดุเชือ้เพลิง 30,062.90         30,062.90       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม เอ็ม เอ 30,062.90                  เกณฑ์ราคา 39.1/2563 ลว.31/10/2563
49 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.ฟาตีมะห สนิกอเด็ง 7,750.00           7,750.00         เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฟาตีมะห สนิกอเด็ง 7,750.00                   เกณฑ์ราคา 83/2563 ลว.28/9/2563
50 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,650.00           7,650.00         เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,650.00                   เกณฑ์ราคา 90/2563 ลว.28/9/2563
51 จ้างเหมาบุคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00           7,060.00         เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00                   เกณฑ์ราคา 90/2563 ลว.28/9/2563
52 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00           7,100.00         เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00                   เกณฑ์ราคา 89/2563 ลว.28/9/2563
53 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อัสวานี มะสุยี 8,800.00           8,800.00         เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฟาตีมะห สนิกอเด็ง 8,800.00                   เกณฑ์ราคา 98/2563 ลว.28/9/2563
54 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อรสา หน่อโท๊ะ 10,300.00         10,300.00       เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อรสา หน่อโท๊ะ 10,300.00                  เกณฑ์ราคา 84/2563 ลว.28/9/2563
55 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อาซียนั แซบีดิง 10,400.00         10,400.00       เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อาซียนั แซบีดิง 10,400.00                  เกณฑ์ราคา 94/2563 ลว.28/9/2563
56 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยอืมะดิง 15,500.00         15,500.00       เฉพาะเจาะจง  - นายเซ็มซู ยอืมะดิง 15,500.00                  เกณฑ์ราคา 85/2563 ลว.28/9/2563
57 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 6,850.00           6,850.00         เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 6,850.00                   เกณฑ์ราคา 92/2563 ลว.28/9/2563



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

58 จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00         17,500.00       เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00                  เกณฑ์ราคา 96/2563 ลว.28/9/2563
59 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00           6,850.00         เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00                   เกณฑ์ราคา 87/2563 ลว.28/9/2563
60 จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 6,850.00           6,850.00         เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 6,850.00                   เกณฑ์ราคา 91/2563 ลว.28/9/2563
61 จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00           6,850.00         เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00                   เกณฑ์ราคา 107/2563 ลว.28/9/2563
62 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว 7,050.00           7,050.00         เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว 7,050.00                   เกณฑ์ราคา 93/2563 ลว.28/9/2563
63 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อาตีก๊ะ แมจิ 15,500.00         15,500.00       เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อาตีก๊ะ แมจิ 15,500.00                  เกณฑ์ราคา 78/2563 ลว.28/9/2563
64 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.ซูไรดา ดาหาแมง 15,500.00         15,500.00       เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ซูไรดา ดาหาแมง 15,500.00                  เกณฑ์ราคา 77/2563 ลว.28/9/2563
65 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.วนัณูรอาซัน โต๊ะกานิ 15,500.00         15,500.00       เฉพาะเจาะจง  - น.ส.วนัณูรอาซัน โต๊ะกานิ 15,500.00                  เกณฑ์ราคา 76/2563 ลว.28/9/2563
66 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.โซเฟีย มะแด 14,983.33         14,983.33       เฉพาะเจาะจง  - น.ส.โซเฟีย มะแด 14,983.33                  เกณฑ์ราคา 79/2563 ลว.28/9/2563
67 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.กูซัยฟะห์ ต่วนเดร์ 15,500.00         15,500.00       เฉพาะเจาะจง  - น.ส.กูซัยฟะห์ ต่วนเดร์ 15,500.00                  เกณฑ์ราคา 80/2563 ลว.28/9/2563
68 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อามีณา ฮามะ 15,500.00         15,500.00       เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อามีณา ฮามะ 15,500.00                  เกณฑ์ราคา 81/2563 ลว.28/9/2563
69 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00           6,850.00         เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00                   เกณฑ์ราคา 86/2563 ลว.28/9/2563
70 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 15,000.00         15,000.00       เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 15,000.00                  เกณฑ์ราคา 75/2563 ลว.28/9/2563
71 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.นุรอีมาน ซีนา 8,650.00           8,650.00         เฉพาะเจาะจง  - น.ส.นุรอีมาน ซีนา 8,650.00                   เกณฑ์ราคา 95/2563 ลว.28/9/2563
72 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.ฟาตีฮะห์ สือรี 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฟาตีฮะห์ สือรี 5,000.00                   เกณฑ์ราคา 97/2563 ลว.28/9/2563
73 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.ฮัสะนะ เปาะแต 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฮัสะนะ เปาะแต 5,000.00                   เกณฑ์ราคา 1/2564 ลว.30/10/2563
74 จ้างซ่อมทีวี 4,500.00           4,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยีง่อคอนสตรัคชัน่ 4,500.00                   เกณฑ์ราคา 178/2563 ลว.3/7/2563
75 จ้างตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 31,335.00         31,335.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 31,335.00                  เกณฑ์ราคา 73/2563 ลว.8/4/2563
76 จ้างตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 150.00             150.00            เฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 150.00                      เกณฑ์ราคา 77.2/2563 ลว.9/4/2563
77 จ้างตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 10,084.00         10,084.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 10,084.00                  เกณฑ์ราคา 74/2563 ลว.8/5/2563
78 จ้างตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 26,236.00         26,236.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 26,236.00                  เกณฑ์ราคา 76.1/2563 ลว./7/2563
79 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะมูลฝอยติดเชือ้ 6,500.00           6,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจเจเซอร์วสิ 6,500.00                   เกณฑ์ราคา 106/2563 ลว.28/9/2563
80 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,720.00           1,720.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์ดีเซอร์วสิ 1,720.00                   เกณฑ์ราคา 25/2564 ลว.12/10/2563
81 จ้างเหมาท าความสะอาด 155,150.00       155,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์ดีเซอร์วสิ 155,150.00                เกณฑ์ราคา 37/2563 ลว.28/9/2563
82 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 57,500.00         57,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสเมดิคอล 57,500.00                  เกณฑ์ราคา 84/2563 ลว.7/9/2563
83 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.ฮัสเมาะห์ ตูแป 7,175.00           7,175.00         เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฮัสเมาะห์ ตูแป 7,175.00                   เกณฑ์ราคา 104/2563 ลว.28/9/2563
84 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อาซียะ อารง 6,700.00           6,700.00         เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อาซียะ อารง 6,700.00                   เกณฑ์ราคา 102/2563 ลว.28/9/2563
85 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 7,960.00           7,960.00         เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูซิ ฮาวี 7,960.00                   เกณฑ์ราคา 103/2563 ลว.28/9/2563
86 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.พาตีมะห์ อาแว 7,505.00           7,505.00         เฉพาะเจาะจง  - น.ส.พาตีมะห์ อาแว 7,505.00                   เกณฑ์ราคา 101/2563 ลว.28/9/2563
87 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟิน นาแซ 6,380.00           6,380.00         เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟิน นาแซ 6,380.00                   เกณฑ์ราคา 101/2563 ลว.28/9/2563
88 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางซากีต๊ะ  วาราวอ 1,000.00                   เกณฑ์ราคา 88/2563 ลว.28/9/2563



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

89 จ้างเหมาประกอบอาหาร 114,255.00       114,255.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.คอลีเยาะ อาแซ 114,255.00                เกณฑ์ราคา 37/2564 ลว.30/10/2563
2,164,724.73             




