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เลขที่ และวันที่ของสัญญำ หรือข้อตกลง
ซ้ือ/จ้ำง

1 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 25,000.00    25,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล โซลูชั่น จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล โซลูชั่น จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 620016 ลว 2/10/2563
2 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 3,042.50      3,042.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพมิพสุ์ไหงโก-ลก ร้ำนโรงพมิพสุ์ไหงโก-ลก เกณฑ์รำคำ 09/04  ลว  02/10/2563
3 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 4,200.00      4,200.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6302053  ลว 2/10/2563
4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 36,000.00    36,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS620718-0005  2/10/2563
5 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 4,300.00      4,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัธ์สวัสด์ิ ร้ำนพนัธ์สวัสด์ิ เกณฑ์รำคำ IWV202000472  ลว 2/10/2563
6 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 12,500.00    12,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6302551  ลว 2/10/2563
7 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,400.00      5,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดำลัต ดีไซต์ แอน พร๊ินต้ิง ร้ำนเดำลัต ดีไซต์ แอน พร๊ินต้ิง เกณฑ์รำคำ 3/2  ลว15/10/2563
8 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 6,000.00      6,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปตัตำน ีเมดิคอล ร้ำนปตัตำน ีเมดิคอล เกณฑ์รำคำ 6308428  ลว 15/10/2563
9 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 2,000.00      2,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.เทคโน เมดิคอล จ ำกดั บ.เทคโน เมดิคอล จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 20060432  ลว 19/10/2563

10 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,000.00      3,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS630702-0001 19/10/2563
11 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 12,894.00    12,894.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 69/22-25  ลว 28/10/2563
12 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 9,809.00      9,809.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 69/21-23  ลว 28/10/2563
13 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 6,705.00      6,705.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 69/29  ลว 28/10/2563
14 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 17,950.00    17,950.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เซำทเ์มด หจก.เซำทเ์มด เกณฑ์รำคำ IV63-2420  ลว 28/10/2563
15 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 6,500.00      6,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6301684  ลว 28/10/2563
16 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 20,009.00    20,009.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ เกณฑ์รำคำ 63/769  ลว 28/10/2563

17 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ 6,900.00      6,900.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำนนิทร์ ทวีี ร้ำนรำนนิทร์ ทวีี เกณฑ์รำคำ 01/63  ลว 28/10/2563

18 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 7,817.00      7,817.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกรี (แว้ง) ร้ำนสุกรี (แว้ง) เกณฑ์รำคำ 10/20  ลว 28/10/2563

19 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 14,527.00    14,527.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกรี (แว้ง) ร้ำนสุกรี (แว้ง) เกณฑ์รำคำ 10/18 ,19  ลว 28/10/2563

20 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 49,363.00    49,363.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 8/04,05  ลว  28/10/2563

21 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 20,330.00    20,330.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 7/11  ลว  28/10/2563

22 ซ้ือครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์ 31,630.00    31,630.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16308143  ลว  28/10/2563
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