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1 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอ

เดร์ มาน๊ะ

7,650.00          7,650.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,650.00              เกณฑ์ราคา 90/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

2 จ้างเหมาบคลากร - นายอักรอม อู

เซ็ง

7,060.00          7,060.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00              เกณฑ์ราคา 82/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

3 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุชาติ สุ

วาหล า

7,100.00          7,100.00      เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00              เกณฑ์ราคา 89/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

4 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี

 มะสุยี

8,800.00          8,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอัสวานี มะสุยี 8,800.00              เกณฑ์ราคา 98/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

5 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ

10,300.00        10,300.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ 10,300.00             เกณฑ์ราคา 84/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

6 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน

 แสบีดิง

10,400.00        10,400.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียัน แสบีดิง 10,400.00             เกณฑ์ราคา 94/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

7 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือ

มะดิง

15,500.00        15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเซ้มซู ยือมะดิง 15,500.00             เกณฑ์ราคา 85/2563 ลว. 28/9/2563 4/10/2564

8 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สา

และ

6,850.00          6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 6,850.00              เกณฑ์ราคา 92/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุด

ดีน เบนโน

17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00             เกณฑ์ราคา 96/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564
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10 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ

 ซี

6,850.00          6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00              เกณฑ์ราคา 87/2563 ลว.87/9/2563 4/10/2564

11 จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ

6,850.00          6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 6,850.00              เกณฑ์ราคา 91/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

12 จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา 

ยามาลอเด็ง

6,850.00          6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00              เกณฑ์ราคา 107/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

13 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมหมัด

กามาล อาแว

7,050.00          7,050.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมหมัดกามาล อาแว 7,050.00              เกณฑ์ราคา 93/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

14 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ

 แมจิ

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,000.00             เกณฑ์ราคา 78/2563 ลว.30/9/2563 4/10/2564

15 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา

 ดาหาแมง

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซูไรดา ดาหาอมง 16,000.00             เกณฑ์ราคา 77/2563 ลว.30/9/2563 4/10/2564

16 จ้างเหมาบคลากร - นางสาววันณูร

อาซัน โต๊ะกานิ

2,133.32          2,133.32      เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณูรอาซัน โต๊ะ

กานิ

2,133.32              เกณฑ์ราคา 76/2563 ลว.30/9/2563 4/10/2564

17 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกู

ซัยฟะห์ ต่วนแดร์

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วนแดร์ 16,000.00             เกณฑ์ราคา 80/2563 ลว.30/9/2563 4/10/2564

18 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอา

มีณา ฮามะ

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอามีณา ฮามะ 16,000.00             เกณฑ์ราคา 81/2563 ลว.30/9/2563 4/10/2564

19 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย

 มะแด

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,000.00             เกณฑ์ราคา 79/2563 ลว.30/9/2563 4/10/2564

20 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม 

มะลี

6,850.00          6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00              เกณฑ์ราคา 86/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564
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21 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตา

เละ

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00             เกณฑ์ราคา 75/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

22 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอี

มาน ซีนา

8,650.00          8,650.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 8,650.00              เกณฑ์ราคา 95/2563 ลว.28/9/2563 4/10/2564

23 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือ

ซะ

6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 6,600.00              เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว.17/5/2564 4/10/2564

24 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ

5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง มาน๊ะ 5,000.00              เกณฑ์ราคา 16/2564 ลว.31/5/2564 4/10/2564

25 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ 

มะลี

5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาหะมะ มะลี 5,000.00              เกณฑ์ราคา 17/2564 ลว.31/5/2564 4/10/2564

26 จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม 

สาลาโด

5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอิบรอฮิม สาลาโด 5,000.00              เกณฑ์ราคา 21/2564 ลว.5/8/2564 4/10/2564

27 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  า 35,000.00        35,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 35,000.00             เกณฑ์ราคา 165/2564 ลว.18/3/2564 4/10/2564

28 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 19,250.00        19,250.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 19,250.00             เกณฑ์ราคา 153/2564 ลว.2/3/2564 4/10/2564

29 ซื อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26,700.00        26,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 26,700.00             เกณฑ์ราคา 166/2564 ลว.11/3/2564 4/10/2564

30 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 17 รายการ 39,735.00        39,735.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดุลย์เซอร์วิส 39,735.00             เกณฑ์ราคา 245/2564 ลว.10/6/2564 4/10/2564

31 จ้างล้างท าความสะอาดและเติม

น  ายาเคร่ืองปรับอากาศ

59,450.00        59,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดุลย์เซอร์วิส 59,450.00             เกณฑ์ราคา 220/2564 ลว.2/6/2564 4/10/2564

32 ซื อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 162,000.00      162,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านดุลย์เซอร์วิส 162,000.00           เกณฑ์ราคา 25/2564 ลว.5/7/2564 4/10/2564

33 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง ไอที ย่ีงอ เซอร์วิส 6,000.00              เกณฑ์ราคา 250/2564 ลว.11/6/2564 7/10/2564
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34 ซื อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 97,000.00        97,000.00     เฉพาะเจาะจง ไอที ย่ีงอ เซอร์วิส 97,000.00             เกณฑ์ราคา 268/2564 ลว.22/6/2564 7/10/2564

35 ซื อครุภัณฑ์ไฟฟ้าต่ ากว่าเกณฑ์ 

จ านวน 1 รายการ

17,700.00        17,700.00     เฉพาะเจาะจง ไอที ย่ีงอ เซอร์วิส 17,700.00             เกณฑ์ราคา 237/2564 ลว.7/6/2564 7/10/2564

36 ซื อครุภัณฑ์ไฟฟ้าต่ ากว่าเกณฑ์ 

จ านวน 2 รายการ

11,500.00        11,500.00     เฉพาะเจาะจง ไอที ย่ีงอ เซอร์วิส 11,500.00             เกณฑ์ราคา 192/2564 ลว.2/4/2564 7/10/2564

37 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 17,000.00        17,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค

17,000.00             เกณฑ์ราคา 267/2564 ลว.21/6/2564 7/10/2564

38 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

รายการ

57,500.00        57,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค

57,500.00             เกณฑ์ราคา 260/2564 ลว.17/6/2564 7/10/2564

39 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 25,000.00        25,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค

25,000.00             เกณฑ์ราคา 261/2564 ลว.16/6/2564 7/10/2564

40 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

รายการ

57,500.00        57,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค

57,500.00             เกณฑ์ราคา 230/2564 ลว.31/5/2564 7/10/2564

41 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,970.00          2,970.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค

2,970.00              เกณฑ์ราคา 271/2564 ลว.30/6/2564 7/10/2564

42 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 4,000.00          4,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค

4,000.00              เกณฑ์ราคา 252/2564 ลว.8/7/2564 7/10/2564

43 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 16,435.20        16,435.20     เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ 16,435.20             เกณฑ์ราคา 298/2564 ลว.27/7/2564 7/10/2564
44 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

6,548.40          6,548.40      เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ 6,548.40              เกณฑ์ราคา 281/2564 ลว.8/7/2564 7/10/2564
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45 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

8,731.20          8,731.20      เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ 8,731.20              เกณฑ์ราคา 295/2564 ลว.19/7/2564 7/10/2564

46 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 1 รายการ

26,000.00        26,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 

จ ากัด

26,000.00             เกณฑ์ราคา 47/2564 ลว.7/5/2564 11/10/2564

47 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 5 รายการ

84,000.00        84,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 84,000.00             เกณฑ์ราคา 30/2564 ลว.5/2/2564 11/10/2564

48 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 1 รายการ

68,688.00        68,688.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 68,688.00             เกณฑ์ราคา 43/2564 ลว.7/5/2564 11/10/2564

49 ซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 1 

รายการ

42,500.00        42,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เกท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 42,500.00             เกณฑ์ราคา 248/2564 ลว.11/6/2564 11/10/2564

50 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 5 รายการ

8,800.00          8,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส ที ดี เมดิคอล จ ากัด 8,800.00              เกณฑ์ราคา 45/2564 ลว.7/5/2564 11/10/2564

51 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 7 รายการ

34,790.00        34,790.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส ที ดี เมดิคอล จ ากัด 34,790.00             เกณฑ์ราคา 39/2564 ลว.7/4/2564 11/10/2564

52 ซื อวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ

5,500.00          5,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 5,500.00              เกณฑ์ราคา 33/2564 ลว.6/5/2564 11/10/2564

53 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 7 รายการ

32,250.00        32,250.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 32,250.00             เกณฑ์ราคา 41/2564 ลว.7/4/2564 11/10/2564

54 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 7 รายการ

92,350.00        92,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 92,350.00             เกณฑ์ราคา 46/2564 ลว.7/5/2564 11/10/2564

55 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะมูลฝอย

ติดเชื อ ปจด.กย.64

6,500.00          6,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 6,500.00              เกณฑ์ราคา 106/2563 ลว.28/9/2563 14/10/2564



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

56 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

2,500.00          2,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาภรณ์ 2,500.00              เกณฑ์ราคา 205/2564 ลว.21/4/2564 14/10/2564

57 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

2,700.00          2,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาภรณ์ 2,700.00              เกณฑ์ราคา 244/2564 ลว.9/6/2564 14/10/2564

58 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 

ปจด.สค.64

10,700.00        10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

10,700.00             เกณฑ์ราคา 108/2563 ลว.28/9/2563 14/10/2564

59 ซื อวัสดุเชื อเพลิง 60,370.90        60,370.90     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 60,370.90             เกณฑ์ราคา 360/2564 ลว.31/8/2564 14/10/2564

60 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.กย.

64

155,150.00      155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00           เกณฑ์ราคา 24/2564 ลว.30/6/2564 14/10/2564

61 จ้างเหมาประกอบอาหาร งวดท่ี 2 110,760.00      110,760.00   เฉพาะเจาะจง  - นางฮาลีละห์ รีรา 110,760.00           เกณฑ์ราคา 26/2564 ลว.3/9/2564 14/10/2564

62 จ้างเหมาประกอบอาหาร งวดท่ี 3 128,120.00      128,120.00   เฉพาะเจาะจง  - นางฮาลีละห์ รีรา 128,120.00           เกณฑ์ราคา 26/2564 ลว.3/9/2564 14/10/2564

63 จ้างเหมาประกอบอาหาร งวดท่ี 4 114,120.00      114,120.00   เฉพาะเจาะจง  - นางฮาลีละห์ รีรา 114,120.00           เกณฑ์ราคา 26/2564 ลว.3/9/2564 14/10/2564

64 จ้างถ่ายเอกสารส่วนท่ีเกินจากค่าเช่า 45.85              45.85          เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส

45.85                  เกณฑ์ราคา 295/2564 ลว.30/9/2564 15/10/2564

65 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.กย.

64

2,400.00          2,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส

2,400.00              เกณฑ์ราคา 105/2563 ลว.28/9/2563 15/10/2564

66 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษา

ต้นไม้

28,000.00        28,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00             เกณฑ์ราคา 36/2563 ลว.28/9/2563 15/10/2564

67 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 จ านวน 4 รายการ

62,000.00        62,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 62,000.00             เกณฑ์ราคา 34/2564 ลว.5/3/2564 19/10/2564

68 ซื อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 

รายการ

49,920.00        49,920.00     เฉพาะเจาะจง ริส เมดดิเทค 49,920.00             เกณฑ์ราคา 126/2564 ลว.29/6/2564 19/10/2564
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69 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ

43,800.00        43,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 43,800.00             เกณฑ์ราคา 224/2564 ลว.31/5/2564 19/10/2564

70 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ

25,200.00        25,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 25,200.00             เกณฑ์ราคา 191/2564 ลว.2/4/2564 19/10/2564

71 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.กย.

64

375,820.00      375,820.00   เฉพาะเจาะจง  - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ 375,820.00           เกณฑ์ราคา 281/2564 ลว.31/8/2564 19/10/2564

72 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล 1,000.00          1,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซากีต๊ะ วาราวอ 1,000.00              เกณฑ์ราคา 2/2564 ลว.30/12/2564 20/10/2564

73 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัส

เมาะห์ ตูแป

6,300.00          6,300.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวฮัสเมาะห์ ตูแป 6,300.00              เกณฑ์ราคา 104/2563 ลว.28/9/2563 20/10/2564

74 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ 

ฮาวี

7,350.00          7,350.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูวิ ฮาวี 7,350.00              เกณฑ์ราคา 100/2563 ลว.28/9/2562 20/10/2564

75 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตี

มะห์ อาแว

7,350.00          7,350.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพาตีมะห์ อาแว 7,350.00              เกณฑ์ราคา 103/2563 ลว.28/9/2563 20/10/2564

76 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน 

นาแซ

6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟีน นาแซ 6,000.00              เกณฑ์ราคา 99/2563 ลว.28/9/2562 20/10/2564

77 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.กย.

64

40,874.00        40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

40,874.00             เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.31/3/2564 20/10/2564

78 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 

ปจด.สค.64

2,000.00          2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด

2,000.00              เกณฑ์ราคา 109/2563 ลว.28/9/2563 20/10/2564

79 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,848.00          6,848.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

6,848.00              เกณฑ์ราคา 241/2564 ลว.7/6/2564 20/10/2564
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80 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 19,260.00        19,260.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

19,260.00             เกณฑ์ราคา 242/2564 ลว.7/6/2564 20/10/2564

81 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,247.00          2,247.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

2,247.00              เกณฑ์ราคา 243/2564 ลว.7/6/2564 20/10/2564

82 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 10,079.40        10,079.40     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

10,079.40             เกณฑ์ราคา 244/2564 ลว.7/6/2564 20/10/2564

83 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,724.50          5,724.50      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 5,724.50              เกณฑ์ราคา 233/2564 ลว.7/5/2564 20/10/2564

84 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,104.40        18,104.40     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 18,104.40             เกณฑ์ราคา 246/2564 ลว.7/6/2564 20/10/2564

85 ซื อเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,985.30          2,985.30      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,985.30              เกณฑ์ราคา 247/2564 ลว.7/6/2564 20/10/2564

86 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 5,750.00          5,750.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรือนไฟฟ้า 5,750.00              เกณฑ์ราคา 349/2564 ลว.23/8/2564 20/10/2564

87 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้า 28,700.00        28,700.00     เฉพาะเจาะจง พีเอส.เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 28,700.00             เกณฑ์ราคา 271/2564 ลว.26/8/2564 21/10/2564

88 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองอบผ้า 13,000.00        13,000.00     เฉพาะเจาะจง พีเอส.เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 13,000.00             เกณฑ์ราคา 261/2564 ลว.11/8/2564 21/10/2564

89 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้า 27,580.00        27,580.00     เฉพาะเจาะจง พีเอส.เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 27,580.00             เกณฑ์ราคา 237/2564 ลว.1/7/2564 21/10/2564

90 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 4,000.00          4,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอัสลันการไฟฟ้า 4,000.00              เกณฑ์ราคา 339/2564 ลว.13/8/2564 25/10/2564

91 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 13,535.50        13,535.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,535.50             เกณฑ์ราคา 189/2564 ลว.16/4/2564 25/10/2564

92 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 38,562.80        38,562.80     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 38,562.80             เกณฑ์ราคา 236/2564 ลว.25/5/2564 25/10/2564

93 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 47,040.00        47,040.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 47,040.00             เกณฑ์ราคา 235/2564 ลว.25/5/2564 25/10/2564

94 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 47,040.00        47,040.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 47,040.00             เกณฑ์ราคา 215/2564 ลว.19/4/2564 25/10/2564

95 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 42,457.60        42,457.60     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,457.60             เกณฑ์ราคา 216/2564 ลว.7/5/2564 25/10/2564

96 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 1,251.90          1,251.90      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,251.90              เกณฑ์ราคา 217/2564 ลว.7/5/2564 25/10/2564

97 จ้างเหมาประกอบอาหาร งวดท่ี 1 126,040.00      126,040.00   เฉพาะเจาะจง  - นางฮาลีละห์ รีรา 126,040.00           เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.1/10/2564 28/10/2564
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98 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน 

มะนอ

16,700.00        16,700.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุไลมาน มะนอ 16,700.00             เกณฑ์ราคา 5/2564 ลว.25/2/2564 29/10/2564

99 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอานีส 

มามะ

8,800.00          8,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอานีส มามะ 8,800.00              เกณฑ์ราคา 20/2564 ลว.5/8/2564 29/10/2564

100 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนา

เดียร์ กอเดร์ เดชพลานุวัฒน์

17,900.00        17,900.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนาเดียร์ กอเดร์ 

เดชพลานุวัฒน์

17,900.00             เกณฑ์ราคา 22/2564 ลว.13/8/2564 29/10/2564

101 จ้างถ่ายเอกสาร ปจด.มิย.64 3,468.00          3,468.00      เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอก๊ิฟช็อป 3,468.00              เกณฑ์ราคา 217/2564 ลว.31/5/2564 29/10/2564

102 จ้างถ่ายเอกสาร ปจด.กย.64 3,240.00          3,240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอก๊ิฟช็อป 3,240.00              เกณฑ์ราคา 280/2564 ลว.31/8/2564 29/10/2564

103 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 

รายการ

1,670.00          1,670.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 1,670.00              เกณฑ์ราคา 69/2564 ลว.8/12/2563 29/10/2564

104 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

665.00            665.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประมงภัณฑ์ 665.00                 เกณฑ์ราคา 212/2564 ลว. 5/5/2564 29/10/2564

105 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 745.00            745.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรอฮิง 745.00                 เกณฑ์ราคา 201/2564 ลว.17/5/2564 29/10/2564

106 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 120.00            120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรอฮิง 120.00                 เกณฑ์ราคา 204/2564 ลว.24/5/2564 29/10/2564

107 จ้างซ่อมตู้เย็น 2,000.00          2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมะเคร่ืองเย็น 2,000.00              เกณฑ์ราคา 203/2564 ลว.21/5/2564 29/10/2564

108 ซื อวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 6 รายการ 2,125.00          2,125.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรอฮิง 2,125.00              เกณฑ์ราคา 228/2564 ลว.31/5/2564 29/10/2564

109 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

1,155.00          1,155.00      เฉพาะเจาะจง ร้ายจิบเฮง 1,155.00              เกณฑ์ราคา 242/2564 ลว.9/6/2564 29/10/2564

110 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 250.00            250.00         เฉพาะเจาะจง บ.กิฟท์ทูโฮม เทรดดิ ง จ ากัด 250.00                 เกณฑ์ราคา 238/2564 ลว.7/6/2564 29/10/2564

111 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

325.00            325.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอามะห์ คิดส์ 325.00                 เกณฑ์ราคา 253/2564 ลว.15/6/2564 29/10/2564
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112 ซื อวัสดุยานพาหนะ 200.00            200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมะรอนี มอเตอร์ย่ีงอ 200.00                 เกณฑ์ราคา 266/2564 ลว.21/6/2564 29/10/2564

113 ซื อวัสดุบริโภค 600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจัสมิน 600.00                 เกณฑ์ราคา 259.1/2564 ลว.17/6/2564 29/10/2564

114 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 700.00            700.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน kee ประดับยนต์ 700.00                 เกณฑ์ราคา 221/2564 ลว.4/6/2564 29/10/2564

115 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 1,450.00          1,450.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน kee ประดับยนต์ 1,450.00              เกณฑ์ราคา 224/2564 ลว.8/6/2564 29/10/2564

116 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 2,300.00          2,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน kee ประดับยนต์ 2,300.00              เกณฑ์ราคา 223/2564 ลว.7/6/2564 29/10/2564

117 ซื อวัสดุการเกษตร จ านวน 1 

รายการ

170.00            170.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ย.การเกษตร 170.00                 เกณฑ์ราคา 258/2564 ลว.16/6/2564 29/10/2564

118 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 440.00            440.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน kee ประดับยนต์ 440.00                 เกณฑ์ราคา 279/2564 ลว.6/7/2564 29/10/2564

119 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 310.00            310.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน Battery charser 

original

310.00                 เกณฑ์ราคา 278/2564 5/7/2564 29/10/2564

120 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

3,198.00          3,198.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดีวรรณพาณิชย์ 3,198.00              เกณฑ์ราคา 305/2564 ลว.27/7/2564 29/10/2564

121 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,999.00          3,999.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.โอ.เอส.โฟนเซ็น

เตอร์

3,999.00              เกณฑ์ราคา 293/2564 ลว.15/6/2564 29/10/2564

122 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

1,030.00          1,030.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 1,030.00              เกณฑ์ราคา 284/2564 ลว.9/7/2564 29/10/2564

รวมท้ังส้ิน 3,101,638.27        




