
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00           8,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกัด 8,000.00                        เกณฑ์รำคำ 118/2563 ลว.3/1/2563 5/3/2564
2 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 10,700.00         10,700.00     เฉพำะเจำะจง บ.แอดวำนซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 10,700.00                      เกณฑ์รำคำ 108/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
3 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,800.00           4,800.00      เฉพำะเจำะจง บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกัด 4,800.00                        เกณฑ์รำคำ 151/2563 ลว.7/2/2563 5/3/2564
4 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,600.00           9,600.00      เฉพำะเจำะจง บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกัด 9,600.00                        เกณฑ์รำคำ 237/2563 ลว.1/4/2563 5/3/2564
5 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 5,553.00           5,553.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 5,553.00                        เกณฑ์รำคำ 78/2564 ลว.16/12/2563 5/3/2564
6 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 1,875.00           1,875.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 1,875.00                        เกณฑ์รำคำ 324/2562 ลว.9/9/2563 5/3/2564
7 จ้ำงท ำตรำยำง 1,290.00           1,290.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 1,290.00                        เกณฑ์รำคำ 242/2563 ลว.9/9/2563 5/3/2564
8 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 34 รำยกำร 26,487.00         26,487.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 26,487.00                      เกณฑ์รำคำ 320/2563 ลว.8/9/2563 5/3/2564
9 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 50 รำยกำร 33,335.00         33,335.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 33,335.00                      เกณฑ์รำคำ 39/2564 ลว.28/10/2563 5/3/2564
10 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร 12,245.00         12,245.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 12,245.00                      เกณฑ์รำคำ 38/2564 ลว.28/10/2563 5/3/2564
11 จ้ำงท ำตรำยำง 170.00             170.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 170.00                          เกณฑ์รำคำ 39/2564 ลว.30/10/2563 5/3/2564
12 จ้ำงท ำตรำยำง 160.00             160.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 160.00                          เกณฑ์รำคำ 89/2564 16/12/2563 5/3/2564
13 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 34 รำยกำร 29,384.00         29,384.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 29,384.00                      เกณฑ์รำคำ 53/2564 ลว.13/11/2564 5/3/2564
14 จ้ำงท ำตรำยำง 2,250.00           2,250.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 2,250.00                        เกณฑ์รำคำ 54/2564 ลว.10/11/2563 5/3/2564
15 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,900.00           4,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 4,900.00                        เกณฑ์รำคำ 54/2564 ลว.13/11/2563 5/3/2564
16 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยอับดุลกอเดร์ มำน๊ะ 7,650.00           7,650.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยอับดุลกอเดร์ มำน๊ะ 7,650.00                        เกณฑ์รำคำ 90/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
17 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยอักรอม อูเซ็ง 7,060.00           7,060.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยอักรอม อูเซ็ง 7,060.00                        เกณฑ์รำคำ 82/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
18 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยสุชำติ สุวำหล ำ 7,100.00           7,100.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยสุชำติ สุวำหล ำ 7,100.00                        เกณฑ์รำคำ 89/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
19 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.อัสวำนี มะสุยี 8,800.00           8,800.00      เฉพำะเจำะจง  - น.ส.ฟำตีมะห สนิกอเด็ง 8,800.00                        เกณฑ์รำคำ 98/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
20 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.อรสำ หน่อโทะ๊ 10,300.00         10,300.00     เฉพำะเจำะจง  - น.ส.อรสำ หน่อโทะ๊ 10,300.00                      เกณฑ์รำคำ 84/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
21 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.อำซียัน แซบดิีง 10,400.00         10,400.00     เฉพำะเจำะจง  - น.ส.อำซียัน แซบดิีง 10,400.00                      เกณฑ์รำคำ 94/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
22 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00         15,500.00     เฉพำะเจำะจง  - นำยเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00                      เกณฑ์รำคำ 85/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

23 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยอูสมัน สำและ 6,850.00           6,850.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยอูสมัน สำและ 6,850.00                        เกณฑ์รำคำ 92/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
24 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยซอลำฮุดดีน เบนโน 17,500.00         17,500.00     เฉพำะเจำะจง  - นำยซอลำฮุดดีน เบนโน 17,500.00                      เกณฑ์รำคำ 96/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
25 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยอับดุลเลำะ ซี 6,850.00           6,850.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยอับดุลเลำะ ซี 6,850.00                        เกณฑ์รำคำ 87/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
26 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยหะมะเสำแปน ดือเร๊ะ 6,850.00           6,850.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยหะมะเสำแปน ดือเร๊ะ 6,850.00                        เกณฑ์รำคำ 91/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
27 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยอันนูวำ ยำมำลอเด็ง 6,850.00           6,850.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยอันนูวำ ยำมำลอเด็ง 6,850.00                        เกณฑ์รำคำ 107/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
28 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยมูฮัมมัดกำมำล อำแว 7,050.00           7,050.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยมูฮัมมัดกำมำล อำแว 7,050.00                        เกณฑ์รำคำ 93/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
29 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.อำตีก๊ะ แมจิ 15,500.00         15,500.00     เฉพำะเจำะจง  - น.ส.อำตีก๊ะ แมจิ 15,500.00                      เกณฑ์รำคำ 78/2563 ลว.30/9/2563 5/3/2564
30 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.ซูไรดำ ดำหำแมง 15,500.00         15,500.00     เฉพำะเจำะจง  - น.ส.ซูไรดำ ดำหำแมง 15,500.00                      เกณฑ์รำคำ 77/2563 ลว.30/9/2563 5/3/2564
31 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.วนัณูรอำซัน โต๊ะกำนิ 15,500.00         15,500.00     เฉพำะเจำะจง  - น.ส.วนัณูรอำซัน โต๊ะกำนิ 15,500.00                      เกณฑ์รำคำ 76/2563 ลว.30/9/2563 5/3/2564
32 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.กูซัยฟะห ์ต่วนเดร์ 15,500.00         15,500.00     เฉพำะเจำะจง  - น.ส.กูซัยฟะห ์ต่วนเดร์ 15,500.00                      เกณฑ์รำคำ 80/2563 ลว.30/9/2563 5/3/2564
33 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.อำมีณำ ฮำมะ 15,500.00         15,500.00     เฉพำะเจำะจง  - น.ส.อำมีณำ ฮำมะ 15,500.00                      เกณฑ์รำคำ 81/2563 ลว.30/9/2563 5/3/2564
34 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยดุลซำลัม มะลี 6,850.00           6,850.00      เฉพำะเจำะจง  - นำยดุลซำลัม มะลี 6,850.00                        เกณฑ์รำคำ 86/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
35 จ้ำงเหมำบคุลำกร - นำยอัควำน ตำเละ 15,000.00         15,000.00     เฉพำะเจำะจง  - นำยอัควำน ตำเละ 15,000.00                      เกณฑ์รำคำ 75/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
36 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.นุรอีมำน ซีนำ 8,650.00           8,650.00      เฉพำะเจำะจง  - น.ส.นุรอีมำน ซีนำ 8,650.00                        เกณฑ์รำคำ 95/2563 ลว.28/9/2563 5/3/2564
37 จ้ำงเหมำบคุลำกร - น.ส.โซเฟยี มะแด 15,500.00         15,500.00     เฉพำะเจำะจง  - น.ส.โซเฟยี มะแด 15,500.00                      เกณฑ์รำคำ 79/2563 ลว.30/9/2563 5/3/2564
38 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำนต  ำกวำ่เกณฑ์ 216,000.00       216,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรุงเทพเครื องเรือน 216,000.00                    เกณฑ์รำคำ 342/2563 ลว.30/9/2563 8/3/2564
39 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 12,840.00         12,840.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรุงเทพเครื องเรือน 12,840.00                      เกณฑ์รำคำ 329/2563 ลว.15/9/2563 8/3/2564
40 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 155,150.00       155,150.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วสิ 155,150.00                    เกณฑ์รำคำ 8/2564 ลว.25/12/2563 9/3/2564
41 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 215,000.00       215,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ยี งอคอนสตรัคชั น 215,000.00                    เกณฑ์รำคำ 11/2564 ลว.28/1/2564 9/3/2564
42 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 29,710.80         29,710.80     เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 29,710.80                      เกณฑ์รำคำ 122/2564 ลว.29/1/2563 10/3/2564
43 จ้ำงท ำสติกเกอร์ 29,960.00         29,960.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนซำยอดีไซน์ เจำะไอร้อง 29,960.00                      เกณฑ์รำคำ 83/2564 ลว.9/12/2563 11/3/2564
44 จ้ำงท ำสติกเกอร์ 14,560.00         14,560.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนซำยอดีไซน์ เจำะไอร้อง 14,560.00                      เกณฑ์รำคำ 301/8531.1 ลว.3/12/2563 11/3/2564
45 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 17,340.00         17,340.00     เฉพำะเจำะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ำกัด 17,340.00                      เกณฑ์รำคำ 189/2563 ลว.18/3/2563 11/3/2564
46 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 52,660.00         52,660.00     เฉพำะเจำะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ำกัด 52,660.00                      เกณฑ์รำคำ 173/2563 ลว.5/3/2563 11/3/2564
47 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00         30,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ำกัด 30,000.00                      เกณฑ์รำคำ 257/2563 ลว.8/5/2563 11/3/2564
48 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ ำนวน 6 รำยกำร 73,510.00         73,510.00     เฉพำะเจำะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ำกัด 73,510.00                      เกณฑ์รำคำ 256/2563 ลว.8/5/2563 11/3/2564
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49 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร ปจด.กพ.64 76,440.00         76,440.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวคอลีเยำะ อำแซ 76,440.00                      เกณฑ์รำคำ 132/2564 ลว.29/1/2564 11/3/2564
1,316,179.80                  


