
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 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 29,500.00         29,500.00     

เฉพาะเจาะจง บ.โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด 29,500.00          

เกณฑ์ราคา

39/2565 ลว.1/7/2565 6/9/2565

2

จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์

 มาน๊ะ 7,800.00          7,800.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ

7,800.00           

เกณฑ์ราคา

64/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

3 จ้างเหมาบุคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00           เกณฑ์ราคา 62/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

4

จ้างเหมาบคลากร - นายสุชาติ สุวาห

ล า 7,600.00          7,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายสุชาติ สุวาหล า

7,600.00           

เกณฑ์ราคา

68/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

5

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี 

มะสุยี 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอัสวานี มะสุยี

9,000.00           

เกณฑ์ราคา

60/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

6

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ 10,500.00         10,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ

10,500.00          

เกณฑ์ราคา

61/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

7

จ้างเหมาลุคลากร - นางสาวอาซียัน 

แสบีดิง 10,600.00         10,600.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาซียัน แสบีดิง

10,600.00          

เกณฑ์ราคา

73/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

8

จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะ

ดิง 15,500.00         15,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายเซ็มซู ยือมะดิง

15,500.00          

เกณฑ์ราคา

65/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอูสมัน สาและ

7,000.00           

เกณฑ์ราคา

72/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

10

จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน 

เบนโน 17,500.00         17,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายซอลาฮุดดีน เบนโน

17,500.00          

เกณฑ์ราคา

66/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

11 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00           เกณฑ์ราคา 70/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

12

จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือ

เร๊ะ 7,000.00           

เกณฑ์ราคา

69/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

13

จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยา

มาลอเด็ง 6,850.00          6,850.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง

6,850.00           

เกณฑ์ราคา

74/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

14

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมมัด

กามาล อาแว 7,550.00          7,550.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว

7,550.00           

เกณฑ์ราคา

67/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

15

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ 

แมจิ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

83/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

16

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา 

ดาหาแมง 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

84/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

17

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาววันณุรอา

ซัน โต๊ะกานิ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณุรอาซัน 

โต๊ะกานิ 16,500.00          

เกณฑ์ราคา

82/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

18

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกูซัยฟะห์

 ต่วนเดร์ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซ ยฟะห์ ต่วน

เดร์ 16,500.00          

เกณฑ์ราคา

86/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

19

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอามีณา 

ฮามะ 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอามีณา ฮามะ

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

87/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

20

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย 

มะแด 16,500.00         16,500.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวโซเฟีย มะแด

16,500.00          

เกณฑ์ราคา

85/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

21 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00          7,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายดุลซาลัม มะลี

7,000.00           

เกณฑ์ราคา

71/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

22 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00         16,000.00     

เฉพาะเจาะจง
 - นายอัควาน ตาเละ

16,000.00          

เกณฑ์ราคา

78/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

23

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอีมาน

 ซีนา 9,000.00          9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวนุรอีมาน ซีนา

9,000.00           

เกณฑ์ราคา

79/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

24 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือสะ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00           เกณฑ์ราคา 80/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

25

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ 4,045.10          4,045.10      

เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง 

มาน๊ะ 4,045.10           

เกณฑ์ราคา

81/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

26 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาหะมะ มะลี

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

75/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

27

จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม สา

ลาโด 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอิบรอฮิม สาลาโด

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

63/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

28

จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนูดีน 

อะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายไอมานนูดีน อะ

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

76/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

29

จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ 6,600.00          6,600.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ

6,600.00           

เกณฑ์ราคา

77/2565 ลว.31/3/2565 6/9/2565

30

จ้างเหมาบุคลากร - นางซากีต๊ะ วา

ราวอ 7,500.00          7,500.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางซากีต๊ะ วาราวอ

7,500.00           

เกณฑ์ราคา

56/2565 ลว.30/12/2564 6/9/2565

31

จ้างเหมาบุคลากร - นายอาฟีฟี ยือมะ

ดิง 8,500.00          8,500.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอาฟีฟี ยือมะดิง

8,500.00           

เกณฑ์ราคา

88/2565 ลว.31/5/2565 6/9/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 40,800.00         40,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี จ ากัด 40,800.00          เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.10/6/2565 8/9/2565

375,845.10        


