
 วงเงนิทีจ่ัด

 จ้าง(บาท)

1 จา้งเหมาติดตั้งระบบWeb Site               856.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮสต้ิง โลตสั จ  ากดั                 856.00 บริษทั โฮสต้ิง โลตสั จ  ากดั                 856.00 ราคาเหมาะสม HS64100111 ลงวนัท่ี 2 ต.ค. 64

2 ครุภณัฑก์ารเกษตร          54,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายอุเทน เอกฉตัร            54,800.00 นายอุเทน เอกฉตัร            54,800.00 ราคาเหมาะสม 3/14 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

3 จา้งเหมาพนกังานบริการ            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอาอีฉ๊ะ หมะสะมะ              1,600.00 นางสาวอาอีฉ๊ะ หมะสะมะ              1,600.00 ราคาเหมาะสม  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

4 วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     1,999,850.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวฒัน์การช่าง จ  ากดั       1,999,850.00 บริษทั น าวิวฒัน์การช่าง จ  ากดั       1,999,850.00 ราคาเหมาะสม SC64120028 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

5 จา้งเหมาพนกังานบริการ            3,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน มงเล่ห์              3,600.00 นางสาวเกวลิน มงเล่ห์              3,600.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

6 จา้งเหมาพนกังานบริการ               400.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนาซูฮะห์ เจะ๊มิง                 400.00 นางสาวนาซูฮะห์ เจะ๊มิง                 400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

7 จา้งเหมาพนกังานบริการ            2,800.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอามีรา บือราเฮง              2,800.00 นางสาวอามีรา บือราเฮง              2,800.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

8 จา้งเหมาพนกังานบริการ               320.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพชัร แสงจนัศิริ                 320.00 นางสาวจิราพชัร แสงจนัศิริ                 320.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

9 จา้งเหมาพนกังานบริการ            5,120.00 - เฉพาะเจาะจง นายดานินทร์ สาและ              5,120.00 นายดานินทร์ สาและ              5,120.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

10 จา้งเหมาพนกังานบริการ               960.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวซารีฟ๊ะ โกเห็ม                 960.00 นางสาวซารีฟ๊ะ โกเห็ม                 960.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

11 จา้งเหมาเจา้พนกังานเภสชักรรม            1,346.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไวบะห์ ปาเนาะ              1,346.00 นางสาวสุไวบะห์ ปาเนาะ              1,346.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

12 จา้งเหมาพนกังานบริการ            3,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพิพิธพร ทองแจ่ม              3,200.00 นางสาวพิพิธพร ทองแจ่ม              3,200.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

13 จา้งเหมาพนกังานบริการ            1,920.00 - เฉพาะเจาะจง
นางสาววชรพรรณ เพชร
สุวรรณ

             1,920.00 นางสาววชรพรรณ เพชรสุวรรณ              1,920.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

14 จา้งเหมาพนกังานบริการ               960.00 - เฉพาะเจาะจง นายอซัมีร์ หีมบู                 960.00 นายอซัมีร์ หีมบู                 960.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

15 จา้งเหมาพนกังานบริการ            1,280.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา จนัทร์มุ่ย              1,280.00 นางสาวชนาภา จนัทร์มุ่ย              1,280.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

16 จา้งเหมาพนกังานบริการ            1,280.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ รักแป้น              1,280.00 นางสาวสุดารัตน์ รักแป้น              1,280.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

17 จา้งเหมาพนกังานบริการ            2,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอิลฮาม กะเด็ง              2,000.00 นางสาวอิลฮาม กะเด็ง              2,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

18 จา้งเหมาพนกังานบริการ            3,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธีรา โตะมา              3,200.00 นางสาวพรธีรา โตะมา              3,200.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

19 จา้งเหมาพนกังานบริการ            3,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวซอบารียะฮ ์หดัมดั              3,600.00 นางสาวซอบารียะฮ ์หดัมดั              3,600.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

20 จา้งเหมาพนกังานบริการ            1,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนี หมะสนั              1,200.00 นางสาวอรนี หมะสนั              1,200.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

21 จา้งเหมาพนกังานบริการ            3,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ทองขวิด              3,200.00 นางสาวนพวรรณ ทองขวิด              3,200.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

22 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 19 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางทองสุข ไพบูลย์ 320.00               นางทองสุข ไพบูลย์ 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

23 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 20 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางปรารถนา เขียวสุวรรณ 320.00               นางปรารถนา เขียวสุวรรณ 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

24 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 21 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์ หลดัเกล้ียง 320.00               นางสมบูรณ์ หลดัเกล้ียง 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป   โรงพยาบาลจะนะ  จังหวดัสงขลา

เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

ล าดับที่ งานทีจ่ัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือ
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือ



25 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 22 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางบุญลอย สีสวนแกว้ 320.00               นางบุญลอย สีสวนแกว้ 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

26 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 23 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ ขวญัแสง 320.00               นางอ าไพ ขวญัแสง 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

27 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 24 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางกิตติมา สุนทรสะดวก 320.00               นางกิตติมา สุนทรสะดวก 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

28 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 25 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางจิตราภรณ์ วีระชาญชยั 320.00               นางจิตราภรณ์ วีระชาญชยั 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

29 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 26 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางอมลรดา ทองเต็ม 320.00               นางอมลรดา ทองเต็ม 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

30 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 27 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางสุมลทา จีระกาญจน์ 320.00               นางสุมลทา จีระกาญจน์ 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

31 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 28 640.00              - เฉพาะเจาะจง นางอุทยั เอียดทอง 640.00               นางอุทยั เอียดทอง 640.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

32 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 29 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางบุบผา คงศรี 320.00               นางบุบผา คงศรี 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

33 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 30 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางยพุา ทองพรม 320.00               นางยพุา ทองพรม 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

34 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 31 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางสาวลอมล๊ะ หดัเหร็ม 320.00               นางสาวลอมล๊ะ หดัเหร็ม 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

35 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 32 640.00              - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 640.00               นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 640.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

36 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 33 640.00              - เฉพาะเจาะจง นางเสริม หลีขะหรี 640.00               นางเสริม หลีขะหรี 640.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

37 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 34 640.00              - เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร เณรตากอ้ง 640.00               นางสาวเกษร เณรตากอ้ง 640.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

38 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 35 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางพรรณี รงหนู 320.00               นางพรรณี รงหนู 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

39 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 36 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางสุคนธ์ สุระสะ 320.00               นางสุคนธ์ สุระสะ 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

40 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 37 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางขวญัสุดา พรหมแกว้ 320.00               นางขวญัสุดา พรหมแกว้ 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

41 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 38 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางนิตญา ยอ่งยงั 320.00               นางนิตญา ยอ่งยงั 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

42 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 39 320.00              - เฉพาะเจาะจง นางยามีล๊ะ สงัขเ์จริญ 320.00               นางยามีล๊ะ สงัขเ์จริญ 320.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

43 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 40 2,880.00           - เฉพาะเจาะจง นางสุคนธา ช านาญเมือง 2,880.00            นางสุคนธา ช านาญเมือง 2,880.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

44 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 41 5,760.00           - เฉพาะเจาะจง นางนูรียะ๊ ดอเลาะ 5,760.00            นางนูรียะ๊ ดอเลาะ 5,760.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

45 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 42 960.00              - เฉพาะเจาะจง นายยา อะสนั 960.00               นายยา อะสนั 960.00               ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

46 จา้งเหมาดูแลผูป่้วยโควิด 43 5,440.00           - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 5,440.00            นางจีรานา หีมสุวรรณ 5,440.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

47 จา้งเหมาพนกังานประกอบอาหาร            8,800.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษรีน เล๊าะเสะ              8,800.00 นางสาวบุษรีน เล๊าะเสะ              8,800.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

48 จา้งเหมาพนกังานบริการ 2,880.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณดี อุไรรัตน์ 2,880.00            นางสาววรรณดี อุไรรัตน์ 2,880.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

49 จา้งเหมาพนกังานบริการ 6,800.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวตซันีม หมุสอ 6,800.00            นางสาวตซันีม หมุสอ 6,800.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

50 จา้งเหมาพนกังานบริการ 5,440.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวสาริณี เพญ็สวสัด์ิ 5,440.00            นางสาวสาริณี เพญ็สวสัด์ิ 5,440.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

51 จา้งเหมาพนกังานบริการ 4,160.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา กาเดร์ 4,160.00            นางสาวอารียา กาเดร์ 4,160.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

52 จา้งเหมาพนกังานบริการ 2,560.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาติมา นิเด็น 2,560.00            นางสาวฟาติมา นิเด็น 2,560.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

53 จา้งเหมาพนกังานบริการ 3,840.00           - เฉพาะเจาะจง นายอดินนัท ์มะมิน 3,840.00            นายอดินนัท ์มะมิน 3,840.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



54 จา้งเหมาพนกังานบริการ 2,650.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ยามา 2,650.00            นางสาวอารยา ยามา 2,650.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

55 จา้งเหมาพนกังานบริการ 3,200.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐิฌา เต็มสงสยั 3,200.00            นางสาวณฐัฐิฌา เต็มสงสยั 3,200.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

56 จา้งเหมาพนกังานบริการ 1,920.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาววลีนา หมดัหมาน 1,920.00            นางสาววลีนา หมดัหมาน 1,920.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

57 จา้งเหมาพนกังานบริการ 2,560.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา แดงดี 2,560.00            นางสาวชลิตา แดงดี 2,560.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

58 จา้งเหมาพนกังานบริการ 1,920.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัธ์ชนนั ยานวิมุติ 1,920.00            นางสาวนทัธ์ชนนั ยานวิมุติ 1,920.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

59 จา้งเหมาขนส่งยาโรงพยาบาลสนาม 12,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัมดั หวา่หล า 12,000.00          นายมูฮมัมดั หวา่หล า 12,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

60 จา้งเหมาพนกังานบริการ 5,760.00           - เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั กง้ซุย้ 5,760.00            นายเอกชยั กง้ซุย้ 5,760.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

61 จา้งเหมาพนกังานบริการ 3,840.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทนา ด าแกว้ 3,840.00            นางสาวจนัทนา ด าแกว้ 3,840.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

62 จา้งเหมาพนกังานบริการ 7,200.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวซอลีฮ๊ะ หมะเต๊ะ 7,200.00            นางสาวซอลีฮ๊ะ หมะเต๊ะ 7,200.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

63 จา้งเหมาพนกังานบริการ 5,760.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัรดา ปริยวาทิต 5,760.00            นางสาวธญัรดา ปริยวาทิต 5,760.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

64 จา้งเหมาพนกังานบริการ 6,800.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมาวดี คงเพชร 6,800.00            นางสาวปัทมาวดี คงเพชร 6,800.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

65 จา้งเหมาพนกังานบริการ 5,760.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทยัชนก ขวญัแสง 5,760.00            นางสาวฤทยัชนก ขวญัแสง 5,760.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

66 จา้งเหมาพนกังานบริการ 5,440.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวนาอีหม๊ะ เหลหมิง 5,440.00            นางสาวนาอีหม๊ะ เหลหมิง 5,440.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

67 จา้งเหมาพนกังานบริการ 5,760.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล บวัด า 5,760.00            นางสาวศศิวิมล บวัด า 5,760.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

68 จา้งเหมาพนกังานพสัดุ 5,760.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวรจนกร มณีโชติ 5,760.00            นางสาวรจนกร มณีโชติ 5,760.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

69 จา้งเหมาเภสชักร 21,048.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวธวลัรัตน์  สนัติพฤทธ์ิ 21,048.00          นางสาวธวลัรัตน์  สนัติพฤทธ์ิ 21,048.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

70 จา้งเหมาพนกังานประจ าห้องยา 7,500.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริดา ศิวภทัรกุล 7,500.00            นางสาวปาริดา ศิวภทัรกุล 7,500.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

71 จา้งเหมาพนกังานประจ าห้องยา 7,500.00           - เฉพาะเจาะจง นายเตชสิทธ์ิ วุ่นจนัทร์ 7,500.00            นายเตชสิทธ์ิ วุ่นจนัทร์ 7,500.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

72 จา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 11,871.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวนิสรีน นนทพิพฒัน์ 11,871.00          นางสาวนิสรีน นนทพิพฒัน์ 11,871.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

73 จา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลกัษณ์  แกว้มาก 16,000.00          นางสาวศิริลกัษณ์  แกว้มาก 16,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

74 จา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 11,871.00         - เฉพาะเจาะจง นางอฟัตีนา สนัสะและ 11,871.00          นางอฟัตีนา สนัสะและ 11,871.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

75 จา้งเหมาพนกังานบริการ 5,400.00           - เฉพาะเจาะจง นายเปารี ด่าโอะ 5,400.00            นายเปารี ด่าโอะ 5,400.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

76 จา้งเหมาเจา้พนกังานเภสชักรรม 9,757.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ ์เกษประกอบ 9,757.00            นางสาวพิชามญชุ ์เกษประกอบ 9,757.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

77 จา้งเหมานกัเทคนิคการแพทย์ 15,590.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทยัวรรณ แกว้มณี 15,590.00          นางสาวอุทยัวรรณ แกว้มณี 15,590.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

78 จา้งเหมาพนกังานประจ าห้องยา 6,552.00           เฉพาะเจาะจง นายนที ประทุมสินธุ์ 6,552.00            นายนที ประทุมสินธุ์ 6,552.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

79 จา้งเหมาพนกังานท าความสะอาด 6,552.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีนี แซะหลี 6,552.00            นางสาวมารีนี แซะหลี 6,552.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



80
จา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายอิดะเร๊ะ เส็นหลี 12,500.00          นายอิดะเร๊ะ เส็นหลี 12,500.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

81
จา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายชูเบต็ หะหวงั 12,500.00          นายชูเบต็ หะหวงั 12,500.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

82
จา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายสรสิทธ์ิ เจะหมะหลี 12,500.00          นายสรสิทธ์ิ เจะหมะหลี 12,500.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

83
จา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายสมปอง พรหมเอียด 12,000.00          นายสมปอง พรหมเอียด 12,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

84
จา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสุกรี โต๊ะหระ 12,500.00          นายสุกรี โต๊ะหระ 12,500.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

85
ค่าจา้งเหมาพนกังานการเงินและ
บญัชี

9,000.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน์ แนบเนียด 9,000.00            นางสาวสกาวรัตน์ แนบเนียด 9,000.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

86
ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยเหลือ
คนไข้

7,500.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวยมิมิหละ สารีกามา 7,500.00            นางสาวยมิมิหละ สารีกามา 7,500.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

87 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 9,290.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวยารียะ๊ เหาะสนั 9,290.00            นางสาวยารียะ๊ เหาะสนั 9,290.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

88 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุสนา หมะจิ 16,000.00          นางสาวรุสนา หมะจิ 16,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

89 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวศลัยาณี แวนาแว 16,000.00          นางสาวศลัยาณี แวนาแว 16,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

90 ค่าจา้งเหมานกัจิตวิทยา 15,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายกูซฟัรี กูเงา๊ะ 15,000.00          นายกูซฟัรี กูเงา๊ะ 15,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

91
ค่าจา้งเหมาพนกังานท าความ
สะอาด

7,500.00           - เฉพาะเจาะจง นางราณี ดือเร๊ะ 7,500.00            นางราณี ดือเร๊ะ 7,500.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

92 ค่าจา้งเหมานกัจิตวิทยา 15,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาราฮานนั นิเด็น 15,000.00          นางสาวฟาราฮานนั นิเด็น 15,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

93
ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยเหลือ
คนไข้

6,552.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวศุวภคั คาเดร์ลอดิง 6,552.00            นางสาวศุวภคั คาเดร์ลอดิง 6,552.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

94
ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยเหลือ
คนไข้

6,552.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรียะ๊ โส๊ะบอ 6,552.00            นางสาวนูรียะ๊ โส๊ะบอ 6,552.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

95
ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยเหลือ
คนไข้

6,552.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวอชัราพร ทองเอียด 6,552.00            นางสาวอชัราพร ทองเอียด 6,552.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

96 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 6,552.00           - เฉพาะเจาะจง นางพฒัมา มะแหละ 6,552.00            นางพฒัมา มะแหละ 6,552.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

97 ค่าจา้งเหมาผูช่้วยทนัตแพทย์ 8,000.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัธิดา สุวรรณมณี 8,000.00            นางสาวณฐัธิดา สุวรรณมณี 8,000.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



98
ค่าจา้งเหมาพนกังานประกอบ
อาหาร

7,500.00           - เฉพาะเจาะจง นางอาแอเส๊าะ โส๊ะหมีน 7,500.00            นางอาแอเส๊าะ โส๊ะหมีน 7,500.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

99 ค่าจา้งเหมาพนกังานธุรการ 8,000.00           - เฉพาะเจาะจง นายนิติรัฐ หมดับาซา 8,000.00            นายนิติรัฐ หมดับาซา 8,000.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

100 ค่าจา้งเหมาพนกังานพิมพ์ 8,000.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พรหมจนัทร์ 8,000.00            นางสาวจิรพรรณ พรหมจนัทร์ 8,000.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

101
ค่าจา้งเหมาพนกังานท าความ
สะอาด

7,016.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา ยวงใย 7,016.00            นางสาวจริยา ยวงใย 7,016.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

102
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดศาลา
ละหมาด

1,000.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีน่า บูบ่าสอ 1,000.00            นางสาวมารีน่า บูบ่าสอ 1,000.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

103 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวนุรฮายาตี เจะอูมา 16,000.00          นางสาวนุรฮายาตี เจะอูมา 16,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

104 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวฉตัรธิดา หวงัหนิ 16,000.00          นางสาวฉตัรธิดา หวงัหนิ 16,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

105 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 11,355.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวฮุสนา ฮะยเีจะเลาะ 11,355.00          นางสาวฮุสนา ฮะยเีจะเลาะ 11,355.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

106 ค่าจา้งเหมานายแพทย์ 65,500.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวไปรวิภา ณ สงขลา 65,500.00          นางสาวไปรวิภา ณ สงขลา 65,500.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

107 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวนิสรีน มะดาเจะ๊เฮง 16,000.00          นางสาวนิสรีน มะดาเจะ๊เฮง 16,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

108 ค่าจา้งเหมาผูช่้วยทนัตแพทย์ 7,258.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวชนญัชิดา หีมซา 7,258.00            นางสาวชนญัชิดา หีมซา 7,258.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

109 ค่าจา้งเหมาเจา้พนกังานเภสชักรรม 10,430.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรรัตน์ โต๊ะปังหลู 10,430.00          นางสาวเพชรรัตน์ โต๊ะปังหลู 10,430.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

110 ค่าจา้งเหมานายแพทย์ 75,500.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐันิช สุขานนทส์วสัด์ิ 75,500.00          นางสาวณฐันิช สุขานนทส์วสัด์ิ 75,500.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

111 ค่าจา้งเหมานกัเทคนิคการแพทย์ 15,590.00         - เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร หมดัสอ 15,590.00          นายธนภทัร หมดัสอ 15,590.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

112 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอก 9,150.00           - เฉพาะเจาะจง นางจิราพร ยิม้ละมยั 9,150.00            นางจิราพร ยิม้ละมยั 9,150.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

113 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอก 9,750.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาวรรณ์ รักช่วย 9,750.00            นางสาวทิวาวรรณ์ รักช่วย 9,750.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

114
ค่าจา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

13,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายศิริศกัด์ิ ยหิมิ 13,500.00          นายศิริศกัด์ิ ยหิมิ 13,500.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

115
ค่าจา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

14,400.00         - เฉพาะเจาะจง นายบดัด้ี บูส่ะเม๊าะ 14,400.00          นายบดัด้ี บูส่ะเม๊าะ 14,400.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

116
ค่าเช่าบา้นเป็นท่ีท าการ PCU บา้น
นา

10,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางปานจิตร เฑียรกาญจน์ 10,000.00          นางปานจิตร เฑียรกาญจน์ 10,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

117 ค่าเช่าบา้นเป็นโรงครัว 13,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางเยา๊ะ จิมนั 13,000.00          นางเยา๊ะ จิมนั 13,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



118 ค่าเช่าอาคารเป็นโรงพยาบาลสนาม 2,500.00           - เฉพาะเจาะจง นายยะยอ ดินอะ 2,500.00            นายยะยอ ดินอะ 2,500.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

119 ค่าเช่าอาคารเป็นโรงพยาบาลสนาม 10,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายดุลฮาลีม ดินอะ 10,000.00          นายดุลฮาลีม ดินอะ 10,000.00          ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

120 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,550.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,550.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,550.00 ราคาเหมาะสม 3/21 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

121 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,470.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,470.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,470.00 ราคาเหมาะสม 3/22 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

122 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,320.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,320.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,320.00 ราคาเหมาะสม 3/23 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

123 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,140.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,140.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,140.00 ราคาเหมาะสม 3/24 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

124 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,820.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,820.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,820.00 ราคาเหมาะสม 3/25 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

125 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,540.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,540.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,540.00 ราคาเหมาะสม 3/26 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

126 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,550.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,550.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,550.00 ราคาเหมาะสม 3/27 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

127 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,400.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,400.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,400.00 ราคาเหมาะสม 3/28 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

128 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,330.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,330.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,330.00 ราคาเหมาะสม 3/29 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

129 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            2,000.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             2,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             2,000.00 ราคาเหมาะสม 3/30 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

130 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,290.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,290.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,290.00 ราคาเหมาะสม 3/31 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

131 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,400.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,400.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,400.00 ราคาเหมาะสม 3/09  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



132 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,850.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,850.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,850.00 ราคาเหมาะสม 3/10  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

133 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,250.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,250.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,250.00 ราคาเหมาะสม 3/11  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

134 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,460.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,460.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,460.00 ราคาเหมาะสม 3/12  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

135 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,500.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,500.00 ราคาเหมาะสม 3/13  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

136 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,180.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,180.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,180.00 ราคาเหมาะสม 3/14  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

137 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,400.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,400.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,400.00 ราคาเหมาะสม 3/15  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

138 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง               940.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

                940.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม                940.00 ราคาเหมาะสม 3/16  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

139 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,470.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,470.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,470.00 ราคาเหมาะสม 3/17  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

140 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,640.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,640.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,640.00 ราคาเหมาะสม 3/18  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

141 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,050.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,050.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,050.00 ราคาเหมาะสม 3/19  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

142 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,880.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,880.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,880.00 ราคาเหมาะสม 2/48 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

143 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,380.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,380.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,380.00 ราคาเหมาะสม 2/49 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

144 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,250.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,250.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,250.00 ราคาเหมาะสม 2/50 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

145 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,300.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,300.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,300.00 ราคาเหมาะสม 3/01 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



146 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง               400.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

                400.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม                400.00 ราคาเหมาะสม 3/02 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

147 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,500.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,500.00 ราคาเหมาะสม 3/03 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

148 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,300.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,300.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,300.00 ราคาเหมาะสม 3/04 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

149 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,400.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,400.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,400.00 ราคาเหมาะสม 3/05 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

150 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,460.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,460.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,460.00 ราคาเหมาะสม 3/06 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

151 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,350.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,350.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,350.00 ราคาเหมาะสม 3/07 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

152 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,070.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,070.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,070.00 ราคาเหมาะสม 3/08 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

153 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,500.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,500.00 ราคาเหมาะสม 3/43 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

154 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,620.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,620.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,620.00 ราคาเหมาะสม 3/44 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

155 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,660.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,660.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,660.00 ราคาเหมาะสม 3/45 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

156 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,500.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,500.00 ราคาเหมาะสม 3/46 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

157 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,450.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,450.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,450.00 ราคาเหมาะสม 3/32 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

158 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,100.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,100.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,100.00 ราคาเหมาะสม 3/33 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

159 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,640.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,640.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,640.00 ราคาเหมาะสม 3/34 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



160 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,200.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,200.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,200.00 ราคาเหมาะสม 3/35 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

161 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,280.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,280.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,280.00 ราคาเหมาะสม 3/36 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

162 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,200.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,200.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,200.00 ราคาเหมาะสม 3/37 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

163 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,870.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,870.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,870.00 ราคาเหมาะสม 3/38 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

164 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,430.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,430.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,430.00 ราคาเหมาะสม 3/39 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

165 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,120.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,120.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,120.00 ราคาเหมาะสม 3/40 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

166 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,300.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

             1,300.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม             1,300.00 ราคาเหมาะสม 3/41 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

167 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง               950.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

                950.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโตเลียม                950.00 ราคาเหมาะสม 3/42 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

168 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง          21,390.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจมส์สห
ยางยนต ์แอนด์ เซอร์วิส

           21,390.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจมส์สหยางยนต ์แอนด์ เซอร์วิส           21,390.00 ราคาเหมาะสม 2261/46 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

169 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง            2,250.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง              2,250.00 โชคอ านวยการช่าง              2,250.00 ราคาเหมาะสม 12/90 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

170 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ            9,800.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวด์เทคนิค              9,800.00 บริษทั ซาวด์เทคนิค              9,800.00 ราคาเหมาะสม ORVC645000302 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

171 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 64,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 64,000.00          นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 64,000.00          ราคาเหมาะสม 01/04 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

172 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 31,160.00         - เฉพาะเจาะจง นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั 31,160.00          นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั 31,160.00          ราคาเหมาะสม 01/04 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

173 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 22,400.00         - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 22,400.00          นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 22,400.00          ราคาเหมาะสม 1/10 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

174 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 19,160.00         - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 19,160.00          นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 19,160.00          ราคาเหมาะสม 1/11 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

175 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 24,520.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา ทองจืด 24,520.00          นางสาวชุติมา ทองจืด 24,520.00          ราคาเหมาะสม 1/5 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

176 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 22,880.00         - เฉพาะเจาะจง นางบุศริน ละล่องส๊ะ 22,880.00          นางบุศริน ละล่องส๊ะ 22,880.00          ราคาเหมาะสม 1/2 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

177 วสัดุค่าอาหารสด 5,467.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 5,467.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 5,467.00            ราคาเหมาะสม 1/19  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

178 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 22,880.00         - เฉพาะเจาะจง นางนูรียะ๊ ดอเลาะ 22,880.00          นางนูรียะ๊ ดอเลาะ 22,880.00          ราคาเหมาะสม 1/4  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



179 วสัดุเช้ือเพลิง(แก๊สหุงตม้) 10,000.00         - เฉพาะเจาะจง ทวีการคา้ 10,000.00          ทวีการคา้ 10,000.00          ราคาเหมาะสม 2/22  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

180 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 25,840.00         - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 25,840.00          นางจีรานา หีมสุวรรณ 25,840.00          ราคาเหมาะสม 2/8  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

181 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 31,280.00         - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 31,280.00          นางจีรานา หีมสุวรรณ 31,280.00          ราคาเหมาะสม 2/7  ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

182 วสัดุค่าอาหารสด            6,140.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              6,140.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              6,140.00 ราคาเหมาะสม 1/17  ลงวนัท่ี 30 ต.ค. 64

183 วสัดุบริโภค            9,720.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 
ซิสเทม จ ากดั

             9,720.00 บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั             9,720.00 ราคาเหมาะสม 503155164002184 ลงวนัท่ี 30 ต.ค. 64

184 วสัดุบริโภค          15,600.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 
ซิสเทม จ ากดั

           15,600.00 บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั           15,600.00 ราคาเหมาะสม 503155164002183 ลงวนัท่ี 30 ต.ค. 64

185 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          65,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม            65,600.00 นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม            65,600.00 ราคาเหมาะสม 01/02 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

186 วสัดุค่าอาหารสด            4,050.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,050.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,050.00 ราคาเหมาะสม 1/8 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

187 วสัดุบริโภค            3,550.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             3,550.00 บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั             3,550.00 ราคาเหมาะสม 5316091027 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

188 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          18,520.00 - เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ์ ปัณฑะโชติ            18,520.00 นางกรรณิการ์ ปัณฑะโชติ            18,520.00 ราคาเหมาะสม 1/6 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

189 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          54,560.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            54,560.00 นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            54,560.00 ราคาเหมาะสม 1/19 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

190 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          36,720.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            36,720.00 นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            36,720.00 ราคาเหมาะสม 1/6 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

191 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          18,720.00 - เฉพาะเจาะจง นางขอสานะ บุญกอง            18,720.00 นางขอสานะ บุญกอง            18,720.00 ราคาเหมาะสม 1/8 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

192 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          31,120.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร นิภานนัท์            31,120.00 นางสาวอารีพร นิภานนัท์            31,120.00 ราคาเหมาะสม 1/17 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

193 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          59,920.00 - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            59,920.00 นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            59,920.00 ราคาเหมาะสม 1/24 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 64

194 วสัดุบริโภค            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ราคาเหมาะสม 02/8 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

195 วสัดุบริโภค            4,800.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              4,800.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              4,800.00 ราคาเหมาะสม 02/9 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

196 วสัดุบริโภค            1,280.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,280.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,280.00 ราคาเหมาะสม 02/10 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

197 วสัดุบริโภค            4,800.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              4,800.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              4,800.00 ราคาเหมาะสม 02/11 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

198 วสัดุบริโภค            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ราคาเหมาะสม 02/13 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

199 ค่าเข่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร          19,571.93 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีพี ก็อปป้ีเออร์ มาร์ท 
(หาดใหญ่) จ ากดั

           19,571.93 บริษทั พีพี ก็อปป้ีเออร์ มาร์ท (หาดใหญ่) จ ากดั           19,571.93 ราคาเหมาะสม IV641014 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

200 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)            2,720.00 - เฉพาะเจาะจง นางขอสานะ บุญกอง              2,720.00 นางขอสานะ บุญกอง              2,720.00 ราคาเหมาะสม 1/9 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

201 วสัดุคอมพิวเตอร์          21,750.00 เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส            21,750.00 อ านาจเซฮร์วิส            21,750.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4074 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

202 วสัดุงานบา้นงานครัว            3,090.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              3,090.00 อ านาจเซฮร์วิส              3,090.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4095 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

203 วสัดุงานบา้นงานครัว            1,335.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              1,335.00 อ านาจเซฮร์วิส              1,335.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4094 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64



204 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ               180.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                 180.00 อ านาจเซฮร์วิส                 180.00 ราคาเหมาะสม 082/4079 ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 64

205 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ            2,480.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              2,480.00 อ านาจเซฮร์วิส              2,480.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4091 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 64

206 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ          11,040.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส            11,040.00 อ านาจเซฮร์วิส            11,040.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4092 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 64

207 วสัดุส านกังาน          39,717.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส            39,717.00 อ านาจเซฮร์วิส            39,717.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4093 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

208 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ          33,722.00 - เฉพาะเจาะจง วิเชียรการไฟฟ้า            33,722.00 วิเชียรการไฟฟ้า            33,722.00 ราคาเหมาะสม 000061,000062  ลงวนัท่ี 2 พ.ย. 64

209 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ          12,071.00 - เฉพาะเจาะจง วิเชียรการไฟฟ้า            12,071.00 วิเชียรการไฟฟ้า            12,071.00 ราคาเหมาะสม 000060  ลงวนัท่ี 2 พ.ย. 64

210 วสัดุค่าอาหารสด            6,857.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              6,857.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              6,857.00 ราคาเหมาะสม 1/20 ลงวนัท่ี 2 พ.ย. 64

211 จา้งเหมาติดตั้งเดินท่อระบบบาดาล          16,900.00 - เฉพาะเจาะจง บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส            16,900.00 บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส            16,900.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 2 พ.ย. 64

212
จา้งเหมาท าฐานแทงคแ์ละฐานวาง
เคร่ืองป้ัมน ้า

         44,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายอุเทน เอกฉตัร            44,000.00 นายอุเทน เอกฉตัร            44,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

213
จา้งเหมาปรับปรุงโรงพยาบาล
สนามอรร.ศาสนบ ารุง

         10,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายอุเทน เอกฉตัร            10,400.00 นายอุเทน เอกฉตัร            10,400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

214
จา้งเหมาติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าพร้อม
แกไ้ขระบบบ่อบาดาล

         18,200.00 - เฉพาะเจาะจง นายอุเทน เอกฉตัร            18,200.00 นายอุเทน เอกฉตัร            18,200.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

215 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง          12,130.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง            12,130.00 โชคอ านวยการช่าง            12,130.00 ราคาเหมาะสม 12/91 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

216 วสัดุบริโภค            3,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              3,200.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              3,200.00 ราคาเหมาะสม 13/2 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

217 วสัดุบริโภค            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ราคาเหมาะสม 14/2 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

218 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว          25,000.00 - เฉพาะเจาะจง บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส            25,000.00 บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส            25,000.00 ราคาเหมาะสม 100/31 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

219 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว          50,000.00 - เฉพาะเจาะจง บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส            50,000.00 บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส            50,000.00 ราคาเหมาะสม 44/150 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

220 วสัดุค่าอาหารสด            8,784.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              8,784.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              8,784.00 ราคาเหมาะสม 1/21  ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

221 วสัดุบริโภค               520.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

                520.00 บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั                520.00 ราคาเหมาะสม 5284075523  ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

222 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          70,800.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            70,800.00 นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            70,800.00 ราคาเหมาะสม 01/05  ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 64

223
จา้งเหมาปิดกั้นบริเวณรักษาผูป่้วย
โควิด 19

         91,850.00 - เฉพาะเจาะจง นายอุเทน เอกฉตัร            91,850.00 นายอุเทน เอกฉตัร            91,850.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 64



224
จา้งเหมาปรับปรุงระบบน ้าบริโภค
และอุปโภครองรับผูป่้วยโควิด 19

         88,600.00 - เฉพาะเจาะจง นายอุเทน เอกฉตัร            88,600.00 นายอุเทน เอกฉตัร            88,600.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 64

225 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง            2,250.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง              2,250.00 โชคอ านวยการช่าง              2,250.00 ราคาเหมาะสม 12/92 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 64

226 วสัดุค่าอาหารสด            3,460.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,460.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,460.00 ราคาเหมาะสม 1/22 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

227 จา้งท าห้องน ้า               500.00 - เฉพาะเจาะจง นายหมดัหาหมีน หล าบก๊                 500.00 นายหมดัหาหมีน หล าบก๊                 500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

228 จา้งท าร้ัวดว้ยแสนด์โครงไม้          10,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายหมดัหาหมีน หล าบก๊            10,000.00 นายหมดัหาหมีน หล าบก๊            10,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

229
จา้งเหมากั้นห้องปิดกั้นสุนขัและ
ซ่อมเปล่ียนท่อน ้าทิง้พร้อมถมดิน
ปรับพ้ืนท่ี

           6,980.00 - เฉพาะเจาะจง นายอุเทน เอกฉตัร              6,980.00 นายอุเทน เอกฉตัร              6,980.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

230 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)            4,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา ทองจืด              4,200.00 นางสาวชุติมา ทองจืด              4,200.00 ราคาเหมาะสม 1/6 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

231 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)            3,160.00 - เฉพาะเจาะจง นางบุษรีน ล๊ะล่องส๊ะ              3,160.00 นางบุษรีน ล๊ะล่องส๊ะ              3,160.00 ราคาเหมาะสม 1/3 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

232 วสัดุก่อสร้าง            5,000.00 - เฉพาะเจาะจง บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส              5,000.00 บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส              5,000.00 ราคาเหมาะสม 40/15 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

233 วสัดุงานบา้นงานครัว        123,600.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั          123,600.00 บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั          123,600.00 ราคาเหมาะสม 006/0269 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

234 ครุภณัฑส์ านกังาน            9,897.00 - เฉพาะเจาะจง ณิชมน พรหมเอียด              9,897.00 ณิชมน พรหมเอียด              9,897.00 ราคาเหมาะสม 4/2  ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

235 ครุภณัฑส์ านกังาน            6,800.00 - เฉพาะเจาะจง ซีโร่ คอม              6,800.00 ซีโร่ คอม              6,800.00 ราคาเหมาะสม 2047 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

236
จา้งเหมาบุคคลภายนอก จุดคดั
กรองโควิด 19

           1,650.00 - เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ์ สมานการดี              1,650.00 นางกรรณิการ์ สมานการดี              1,650.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

237
จา้งเหมาท าความสะอาด
โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนศาสน
บ ารุง

- เฉพาะเจาะจง นางฮานีฟ๊ะ ยโุสะเหม              4,800.00 นางฮานีฟ๊ะ ยโุสะเหม ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

238 วสัดุส านกังาน            9,600.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั              9,600.00 บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั              9,600.00 ราคาเหมาะสม 006/0270 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

239 ครุภณัฑส์ านกังาน          12,800.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั            12,800.00 บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั            12,800.00 ราคาเหมาะสม 006/0261 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

240 วสัดุบริโภค            3,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              3,200.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              3,200.00 ราคาเหมาะสม 2/15 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

241 วสัดุบริโภค            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ราคาเหมาะสม 2/16 ลงวนัท่ี 4 พ.ย .64

242 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ               800.00 - เฉพาะเจาะจง
ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 
12 สงขลา

                800.00 ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 12 สงขลา                800.00 ราคาเหมาะสม สธ.0613/9589 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 64



243 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ               800.00 - เฉพาะเจาะจง
ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 
12 สงขลา

                800.00 ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 12 สงขลา                800.00 ราคาเหมาะสม สธ.0613/9395 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 64

244 วสัดุงานบา้นงานครัว          27,500.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส            27,500.00 อ านาจเซฮร์วิส            27,500.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4072 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

245 วสัดุบริโภค          11,970.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส            11,970.00 อ านาจเซฮร์วิส            11,970.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4073 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

246 วสัดุส านกังาน               660.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                 660.00 อ านาจเซฮร์วิส                 660.00 ราคาเหมาะสม 080/0-4071 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

247 วสัดุอ่ืน ๆ            2,400.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจพีมาร์เก็ต
ต้ิง

             2,400.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจพีมาร์เก็ตต้ิง              2,400.00 ราคาเหมาะสม 6192 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

248 วสัดุส านกังาน          14,000.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดอร์นพร้ินเทค
แอนด์เลเบิล้

           14,000.00 บริษทั โมเดอร์นพร้ินเทคแอนด์เลเบิล้           14,000.00 ราคาเหมาะสม 60782 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

249 วสัดุส านกังาน          81,000.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดอร์นพร้ินเทค
แอนด์เลเบิล้

           81,000.00 บริษทั โมเดอร์นพร้ินเทคแอนด์เลเบิล้           81,000.00 ราคาเหมาะสม 60754 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

250 วสัดุงานบา้นงานครัว            1,979.50 - เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั              1,979.50 บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั              1,979.50 ราคาเหมาะสม 64-10-117 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

251 วสัดุบริโภค          58,125.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั วิสาหกิจชุมชนระโนด
กลว้ยหอมทอง จ ากดั

           58,125.00 บริษทั วิสาหกิจชุมชนระโนดกลว้ยหอมทอง จ ากดั           58,125.00 ราคาเหมาะสม จข641029001 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

252 วสัดุค่าอาหารสด            3,750.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,750.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,750.00 ราคาเหมาะสม 1/23  ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

253
จา้งเหมาติดตั้งถงัรองรับน ้าด่ืมผ่าน
เคร่ืองกรองน ้า

       102,900.00 - เฉพาะเจาะจง บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส          102,900.00 บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส          102,900.00 ราคาเหมาะสม 150/31  ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

254 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)            2,800.00 - เฉพาะเจาะจง นางนูรียะ๊ ดอเลาะ              2,800.00 นางนูรียะ๊ ดอเลาะ              2,800.00 ราคาเหมาะสม 1/5  ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

255 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          29,480.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร นิภานนัท์            29,480.00 นางสาวอารีพร นิภานนัท์            29,480.00 ราคาเหมาะสม 1/18  ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

256 จา้งท าตรายาง               240.00 - เฉพาะเจาะจง ไมตรีตรายาง-บล็อก                 240.00 ไมตรีตรายาง-บล็อก                 240.00 ราคาเหมาะสม 2/18 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

257 จา้งท าตรายาง               720.00 - เฉพาะเจาะจง ไมตรีตรายาง-บล็อก                 720.00 ไมตรีตรายาง-บล็อก                 720.00 ราคาเหมาะสม 2/17 ลงวนัท่ี 5 พ.ย. 64

258 วสัดุค่าอาหารสด            3,390.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,390.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,390.00 ราคาเหมาะสม 1/24 ลงวนัท่ี 6 พ.ย. 64

259 วสัดุบริโภค            2,400.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             2,400.00 บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั             2,400.00 ราคาเหมาะสม 5322068621 ลงวนัท่ี 6 พ.ย. 64

260 วสัดุค่าอาหารสด            3,746.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,746.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,746.00 ราคาเหมาะสม 1/25 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

261 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          41,800.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            41,800.00 นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            41,800.00 ราคาเหมาะสม 1/20 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

262 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          28,140.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            28,140.00 นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            28,140.00 ราคาเหมาะสม 1/7 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

263 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          17,840.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวรอซียะ๊ เจะเหระ            17,840.00 นางสาวรอซียะ๊ เจะเหระ            17,840.00 ราคาเหมาะสม 1/1 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

264 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          20,840.00 - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            20,840.00 นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            20,840.00 ราคาเหมาะสม 1/26 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64



265 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          63,120.00 - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            63,120.00 นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            63,120.00 ราคาเหมาะสม 1/25 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

266 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          28,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั            28,800.00 นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั            28,800.00 ราคาเหมาะสม 1/ 9 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

267 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          96,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            96,000.00 นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            96,000.00 ราคาเหมาะสม 01/06 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

268 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          15,120.00 - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ            15,120.00 นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ            15,120.00 ราคาเหมาะสม 1/11 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

269 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          21,720.00 - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ            21,720.00 นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ            21,720.00 ราคาเหมาะสม 1/12 ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 64

270 วสัดุค่าอาหารสด            4,320.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,320.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,320.00 ราคาเหมาะสม 1/26  ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

271 วสัดุบริโภค            4,680.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 
ซิสเทม จ ากดั

             4,680.00 บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั             4,680.00 ราคาเหมาะสม 503155164002574 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

272 วสัดุบริโภค          18,600.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 
ซิสเทม จ ากดั

           18,600.00 บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั           18,600.00 ราคาเหมาะสม 503155164002575 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

273 วสัดุก่อสร้าง            4,250.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนาใจวสัดุก่อสร้าง              4,250.00 ร้านนาใจวสัดุก่อสร้าง              4,250.00 ราคาเหมาะสม 1/35 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

274 วสัดุก่อสร้าง          31,510.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนาใจวสัดุก่อสร้าง            31,510.00 ร้านนาใจวสัดุก่อสร้าง            31,510.00 ราคาเหมาะสม 1/36 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

275 วสัดุก่อสร้าง            2,725.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนาใจวสัดุก่อสร้าง              2,725.00 ร้านนาใจวสัดุก่อสร้าง              2,725.00 ราคาเหมาะสม 1/37 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

276 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          19,240.00 - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ            19,240.00 นางจีรานา หีมสุวรรณ            19,240.00 ราคาเหมาะสม 2/10 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

277 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          20,440.00 - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ            20,440.00 นางจีรานา หีมสุวรรณ            20,440.00 ราคาเหมาะสม 2/9 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

278 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          23,560.00 - เฉพาะเจาะจง นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ            23,560.00 นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ            23,560.00 ราคาเหมาะสม 1/7 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

279 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          95,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสิตีอามีเด๊าะ สาแหม            95,200.00 นางสิตีอามีเด๊าะ สาแหม            95,200.00 ราคาเหมาะสม 01/03 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

280
จา้งเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนศาสน
บ ารุง

         20,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายณรงคเ์ดช จนัทอง            20,000.00 นายณรงคเ์ดช จนัทอง            20,000.00 ราคาเหมาะสม 1/2 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

281
จา้งเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนบุสตา
นุดดีน

         28,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายณรงคเ์ดช จนัทอง            28,000.00 นายณรงคเ์ดช จนัทอง            28,000.00 ราคาเหมาะสม 1/1 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

282 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว          11,877.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เคที.อิเลคทริก เซอร์วิส            11,877.00 ร้าน เคที.อิเลคทริก เซอร์วิส            11,877.00 ราคาเหมาะสม 007/0333 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

283 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว          13,193.10 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เคที.อิเลคทริก เซอร์วิส            13,193.10 ร้าน เคที.อิเลคทริก เซอร์วิส            13,193.10 ราคาเหมาะสม 007/0334 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

284 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ            2,500.00 - เฉพาะเจาะจง ณฎัเอก              2,500.00 ณฎัเอก              2,500.00 ราคาเหมาะสม 006/285 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

285 ครุภณัฑส์ านกังาน            3,299.00 - เฉพาะเจาะจง ณิชมน พรหมเอียด              3,299.00 ณิชมน พรหมเอียด              3,299.00 ราคาเหมาะสม 4/3 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

286 จา้งเหมาขนเก็บขยะติดเช้ือ ต.ค. 64        602,082.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฟศฮล อีเนอร์จี จ  ากดั          602,082.00 บริษทั ไฟศฮล อีเนอร์จี จ  ากดั          602,082.00 ราคาเหมาะสม BL008018 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64



287
จา้งเหมาบุคคลภายนอกรับ-ส่งยา 
และเวชภณัฑ์

           8,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัมดั หวา่หล า              8,400.00 นายมูฮมัมดั หวา่หล า              8,400.00 ราคาเหมาะสม 1/3 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

288 วสัดุอ่ืน ๆ            4,800.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจพีมาร์เก็ต
ต้ิง

             4,800.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจพีมาร์เก็ตต้ิง              4,800.00 ราคาเหมาะสม 6199 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

289 วสัดุบริโภค            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ราคาเหมาะสม 17/2 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

290 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์          20,437.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเคที. อิเลคทริก เซอร์วิส            20,437.00 ร้านเคที. อิเลคทริก เซอร์วิส            20,437.00 ราคาเหมาะสม 0344/007 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

291 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์          23,069.20 - เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวฒัน์การช่าง จ  ากดั            23,069.20 บริษทั น าวิวฒัน์การช่าง จ  ากดั            23,069.20 ราคาเหมาะสม SS64100094 ลงวนัท่ี 8 พ.ย. 64

292 ครุภณัฑก์ารแพทย์        760,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลด์เมท เทรดด้ิง จ  ากดั          760,000.00 บริษทั เวิลด์เมท เทรดด้ิง จ  ากดั          760,000.00 ราคาเหมาะสม SO64000680 ลงวนัท่ี 9 พ.ย. 64

293 วสัดุค่าอาหารสด            6,149.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              6,149.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              6,149.00 ราคาเหมาะสม 1/27 ลงวนัท่ี 9 พ.ย. 64

294
จา้งเหมาบุคคลภายนอก จุดคดั
กรองโควิด 19

              750.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวคชัชา มิแม                 750.00 นางสาวคชัชา มิแม                 750.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 9 พ.ย. 64

295 วสัดุบริโภค          18,600.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 
ซิสเทม จ ากดั

           18,600.00 บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั           18,600.00 ราคาเหมาะสม 503155264000189 ลงวนัท่ี 9 พ.ย. 64

296
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

           6,500.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค              6,500.00 หจก.พี.เอส.เมดิเทค              6,500.00 ราคาเหมาะสม IV2111196 ลงวนัท่ี 9 พ.ย. 64

297 วสัดุค่าอาหารสด            5,891.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              5,891.00 ติหยะ๊ ต  านิ              5,891.00 ราคาเหมาะสม 1/28 ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 64

298 วสัดุค่าอาหารสด            3,106.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,106.00 ติหยะ๊ ต  านิ              3,106.00 ราคาเหมาะสม 1/29 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

299 วสัดุงานบา้นงานครัว                 50.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                   50.00 อ านาจเซฮร์วิส                   50.00 ราคาเหมาะสม 081/445 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

300 วสัดุส านกังาน               160.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                 160.00 อ านาจเซฮร์วิส                 160.00 ราคาเหมาะสม 081/4047 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

301 วสัดุส านกังาน                 80.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                   80.00 อ านาจเซฮร์วิส                   80.00 ราคาเหมาะสม 081/4048 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

302 วสัดุงานบา้นงานครัว               240.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                 240.00 อ านาจเซฮร์วิส                 240.00 ราคาเหมาะสม 082/4046 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

303 วสัดุงานบา้นงานครัว            5,640.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              5,640.00 อ านาจเซฮร์วิส              5,640.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4086 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

304 วสัดุงานบา้นงานครัว               635.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                 635.00 อ านาจเซฮร์วิส                 635.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4089 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

305 วสัดุงานบา้นงานครัว            4,960.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              4,960.00 อ านาจเซฮร์วิส              4,960.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4090 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

306 วสัดุงานบา้นงานครัว          25,945.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส            25,945.00 อ านาจเซฮร์วิส            25,945.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4082 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

307 วสัดุงานบา้นงานครัว            4,400.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              4,400.00 อ านาจเซฮร์วิส              4,400.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4080 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

308 วสัดุงานบา้นงานครัว            2,800.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              2,800.00 อ านาจเซฮร์วิส              2,800.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4087 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

309 วสัดุส านกังาน               190.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                 190.00 อ านาจเซฮร์วิส                 190.00 ราคาเหมาะสม 082/4077 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64



310 วสัดุส านกังาน               960.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                 960.00 อ านาจเซฮร์วิส                 960.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4081 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

311 วสัดุส านกังาน               528.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                 528.00 อ านาจเซฮร์วิส                 528.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4088 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

312 วสัดุส านกังาน                 80.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส                   80.00 อ านาจเซฮร์วิส                   80.00 ราคาเหมาะสม 082/4078 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

313 วสัดุบริโภค            3,360.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              3,360.00 อ านาจเซฮร์วิส              3,360.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4084 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

314 วสัดุบริโภค            4,200.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              4,200.00 อ านาจเซฮร์วิส              4,200.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4085 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

315 วสัดุบริโภค            1,800.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส              1,800.00 อ านาจเซฮร์วิส              1,800.00 ราคาเหมาะสม 082/0-4083 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

316 วสัดุงานบา้นงานครัว            1,979.50 - เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั              1,979.50 บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั              1,979.50 ราคาเหมาะสม 64-11-033 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

317 วสัดุงานบา้นงานครัว            3,959.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั              3,959.00 บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั              3,959.00 ราคาเหมาะสม 64-11-034 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

318 วสัดุอ่ืน ๆ          24,000.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจพีมาร์เก็ต
ต้ิง

           24,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจพีมาร์เก็ตต้ิง            24,000.00 ราคาเหมาะสม 6191 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

319 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          19,360.00 - เฉพาะเจาะจง นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั            19,360.00 นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั            19,360.00 ราคาเหมาะสม 1/10 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

320 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          66,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            66,000.00 นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            66,000.00 ราคาเหมาะสม 1/7 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

321 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          12,060.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            12,060.00 นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            12,060.00 ราคาเหมาะสม 1/8 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

322 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          17,960.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            17,960.00 นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            17,960.00 ราคาเหมาะสม 1/21 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

324 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          61,760.00 - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            61,760.00 นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            61,760.00 ราคาเหมาะสม 1/27 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

325 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          24,360.00 - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            24,360.00 นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            24,360.00 ราคาเหมาะสม 1/28 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

326 วสัดุบริโภค            1,280.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,280.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,280.00 ราคาเหมาะสม 18/2 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

327 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          36,320.00 - เฉพาะเจาะจง บี เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส            36,320.00  เอส วอเตอร์ แอน เซอวิส            36,320.00 ราคาเหมาะสม 1/19 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

328 วสัดุค่าอาหารสด            4,258.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,258.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,258.00 ราคาเหมาะสม 2/1 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

329 จา้งเหมาดูดส่ิงปฏิกูล            2,500.00 - เฉพาะเจาะจง ราชาท่อตนั              2,500.00 ราชาท่อตนั              2,500.00 ราคาเหมาะสม 04/0187 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

330 วสัดุงานบา้นงานครัว          35,716.60 - เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั            35,716.60 บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั            35,716.60 ราคาเหมาะสม 64-11-035 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

331 วสัดุบริโภค          26,867.70 - เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั            26,867.70 บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั            26,867.70 ราคาเหมาะสม 64-11-036 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

332
จา้งเหมาบุคคลภายนอก จุดคดั
กรองโควิด 19

           3,450.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุสศิริ อาแว              3,450.00 นางสาวรุสศิริ อาแว              3,450.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

333 วสัดุงานบา้นงานครัว            2,100.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอิงอิง              2,100.00 ร้านอิงอิง              2,100.00 ราคาเหมาะสม 1/1 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

334 วสัดุค่าอาหารสด            7,450.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              7,450.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              7,450.00 ราคาเหมาะสม 2/2  ลงวนัท่ี 13 พ.ย. 64

335 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          13,520.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวรอซียะ๊ เจะเหระ            13,520.00 นางสาวรอซียะ๊ เจะเหระ            13,520.00 ราคาเหมาะสม 1/2  ลงวนัท่ี 13 พ.ย. 64

336 วสัดุค่าอาหารสด            3,940.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,940.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,940.00 ราคาเหมาะสม 2/3  ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

337 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          72,280.00 - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            72,280.00 นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            72,280.00 ราคาเหมาะสม 1/29  ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64



338 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          11,600.00 - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            11,600.00 นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ            11,600.00 ราคาเหมาะสม 1/30 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

339 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          10,380.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            10,380.00 นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            10,380.00 ราคาเหมาะสม 1/9 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

340 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          14,920.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            14,920.00 นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            14,920.00 ราคาเหมาะสม 1/22 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

341 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          50,480.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            50,480.00 นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            50,480.00 ราคาเหมาะสม 01/08 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

342 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          12,920.00 - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ            12,920.00 นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ            12,920.00 ราคาเหมาะสม 1/13 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

343 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          12,120.00 - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ            12,120.00 นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ            12,120.00 ราคาเหมาะสม 1/14 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64

344 วสัดุค่าอาหารสด            4,035.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,035.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,035.00 ราคาเหมาะสม 2/4  ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

345 วสัดุเช้ือเพลิง(แก๊สหุงตม้)          12,500.00 - เฉพาะเจาะจง ทวีการคา้            12,500.00 ทวีการคา้            12,500.00 ราคาเหมาะสม 2/23 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

346 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          19,560.00 - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ            19,560.00 นางจีรานา หีมสุวรรณ            19,560.00 ราคาเหมาะสม 2/13 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

347 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          20,360.00 - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ            20,360.00 นางจีรานา หีมสุวรรณ            20,360.00 ราคาเหมาะสม 2/11 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

348 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          15,520.00 - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ            15,520.00 นางจีรานา หีมสุวรรณ            15,520.00 ราคาเหมาะสม 2/12 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

349 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          12,720.00 - เฉพาะเจาะจง นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ            12,720.00 นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ            12,720.00 ราคาเหมาะสม 1/9 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

350 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          13,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั            13,400.00 นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั            13,400.00 ราคาเหมาะสม 1/11 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

351 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          60,080.00 - เฉพาะเจาะจง นางสิตีอามีเด๊าะ สาแหม            60,080.00 นางสิตีอามีเด๊าะ สาแหม            60,080.00 ราคาเหมาะสม 01/04 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

352 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ)          16,720.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร นิภานนัท์            16,720.00 นางสาวอารีพร นิภานนัท์            16,720.00 ราคาเหมาะสม 1/20 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

353 วสัดุบริโภค            4,980.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             4,980.00 บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั             4,980.00 ราคาเหมาะสม 5316092629 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

354 จา้งเหมาขนส่งยาโรงพยาบาลสนาม            8,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัมดั หวา่หล า              8,400.00 นายมูฮมัมดั หวา่หล า              8,400.00 ราคาเหมาะสม 1/3 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

355 ครุภณัฑส์ านกังาน            3,790.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 จ  ากดั

             3,790.00 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั             3,790.00 ราคาเหมาะสม 188425 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

356 วสัดุบริโภค            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ราคาเหมาะสม 20/2 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

357 วสัดุบริโภค            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์              1,600.00 ราคาเหมาะสม 21/2 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

358 วสัดไฟฟ้าและวิทยุ            9,000.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั หาดใหญ่ไพบูลยว์งค ์
จ  ากดั

             9,000.00 บริษทั หาดใหญ่ไพบูลยว์งค ์จ  ากดั              9,000.00 ราคาเหมาะสม IV4110758 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

359 วสัดุงานบา้นงานครัว            7,291.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั หาดใหญ่ไพบูลยว์งค ์
จ  ากดั

             7,291.00 บริษทั หาดใหญ่ไพบูลยว์งค ์จ  ากดั              7,291.00 ราคาเหมาะสม IV4110759 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

360 วสัดุค่าอาหารสด            5,293.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              5,293.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              5,293.00 ราคาเหมาะสม 2/5 ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 64



361 วสัดุบริโภค            2,550.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             2,550.00 บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั             2,550.00 ราคาเหมาะสม 5322069290 ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 64

362 วสัดุส านกังาน            2,380.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 จ  ากดั

             2,380.00 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั             2,380.00 ราคาเหมาะสม 188462  ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 64

363 ครุภณัฑอ่ื์น ๆ               990.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 จ  ากดั

                990.00 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั                990.00 ราคาเหมาะสม 188461 ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 64

364 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,460.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,460.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,460.00 ราคาเหมาะสม 3/47  ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 64

365 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,600.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,600.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,600.00 ราคาเหมาะสม 3/01  ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 64

366 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,120.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,120.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,120.00 ราคาเหมาะสม 3/02  ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 64

367 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,520.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,520.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,520.00 ราคาเหมาะสม 3/03 ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 64

368 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,360.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,360.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,360.00 ราคาเหมาะสม 3/04 ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

369 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,800.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,800.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,800.00 ราคาเหมาะสม 3/05  ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

370 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,930.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,930.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,930.00 ราคาเหมาะสม 3/06  ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 64

371 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,830.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,830.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,830.00 ราคาเหมาะสม 3/07  ลงวนัท่ี 12 พ.ย. 64

372 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,270.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,270.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,270.00 ราคาเหมาะสม 3/08 ลงวนัท่ี 12 พ.ย. 64

373 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,640.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,640.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,640.00 ราคาเหมาะสม 3/09 ลงวนัท่ี 12 พ.ย. 64

374 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,210.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,210.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,210.00 ราคาเหมาะสม 3/10 ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 64



375 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,560.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,560.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,560.00 ราคาเหมาะสม 3/11 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

376 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,700.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,700.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,700.00 ราคาเหมาะสม 3/12 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

377 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,500.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,500.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,500.00 ราคาเหมาะสม 3/13 ลงวนัท่ี 15 พ.ย. 64

378 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,500.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,500.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,500.00 ราคาเหมาะสม 3/14 ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 64

379 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง            1,380.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโต
เลียม

             1,380.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตเลียม              1,380.00 ราคาเหมาะสม 3/15 ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 64

380 ครุภณัฑก์ารเกษตร          22,900.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 จ  ากดั

           22,900.00 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั           22,900.00 ราคาเหมาะสม 188522 ลงวนัท่ี 17 พ.ย. 64

381 วสัดุบริโภค            9,360.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             9,360.00 บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั             9,360.00 ราคาเหมาะสม 5316092884 ลงวนัท่ี 17 พ.ย. 64

382
ซ่อมวิทยส่ืุอสารและโปรแกรม
ความถ่ี

           1,070.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั อมรส่ือสารแอนด์อิเลค
โทรนิคส์

             1,070.00 บริษทั อมรส่ือสารแอนด์อิเลคโทรนิคส์             1,070.00 ราคาเหมาะสม AMHYD6400424 ลงวนัท่ี 17 พ.ย. 64

383 วสัดุค่าอาหารสด            1,900.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,900.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,900.00 ราคาเหมาะสม 2/6  ลงวนัท่ี 17 พ.ย. 64

384 วสัดุบริโภค               960.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์                 960.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์                 960.00 ราคาเหมาะสม 22/2 ลงวนัท่ี 17 พ.ย. 64

385
ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

           2,650.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจมส์สห
ยางยนต ์แอนด์ เซอร์วิส

             2,650.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจมส์สหยางยนต ์แอนด์ เซอร์วิส             2,650.00 ราคาเหมาะสม 46/2269  ลงวนัท่ี 17 พ.ย. 64

386
ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

2,500.00           - เฉพาะเจาะจง J.O.K.ซาวด์แอนด์แอร์ 2,500.00            J.O.K.ซาวด์แอนด์แอร์ 2,500.00            ราคาเหมาะสม 17/0830 ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64

387 วสัดุบริโภค 1,018.50           - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ 
(2019) จ ากดั

1,018.50            
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ 
(2019) จ ากดั

1,018.50            ราคาเหมาะสม 1/64/001 ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64

388 ครุภณัฑส์ านกังาน 2,850.00           - เฉพาะเจาะจง ณฏัเอก 2,850.00            ณฏัเอก 2,850.00            ราคาเหมาะสม 006/290 ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64

389 วสัดุค่าอาหารสด 4,435.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 4,435.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 4,435.00            ราคาเหมาะสม 2/7  ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64

390 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 16,160.00         - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 16,160.00          นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ ราคาเหมาะสม 2/2 ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64

391 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 91,808.00         - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 91,808.00          นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ ราคาเหมาะสม 2/1 ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64



392
จา้งท าแบบบนัทึกการสูบบุหร่ี
ดว้ยตนเอง

3,600.00           - เฉพาะเจาะจง สมิหลา ส่ือส่ิงพิมพ์ 3,600.00            สมิหลา ส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาเหมาะสม 001/0009 ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64

393 วสัดุบริโภค 550.00              - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

550.00               
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

ราคาเหมาะสม 5284076758 ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64

394 วสัดุบริโภค 18,300.00         - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 
ซิสเทม จ ากดั

18,300.00          
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

ราคาเหมาะสม 503155164003053 ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 64

395 วสัดุค่าอาหารสด 4,687.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 4,687.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 4,687.00            ราคาเหมาะสม 2/8 ลงวนัท่ี 19 พ.ย.64

396 วสัดุบริโภค 960.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ราคาเหมาะสม 24/2 ลงวนัท่ี 19 พ.ย.64

397 วสัดุค่าอาหารสด 2,460.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,460.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,460.00            ราคาเหมาะสม 2/11 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

398 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 34,560.00         - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม 34,560.00          นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม 34,560.00          ราคาเหมาะสม 01/05  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

399 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 7,920.00           - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 7,920.00            นางจีรานา หีมสุวรรณ 7,920.00            ราคาเหมาะสม 2/14  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

400 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 13,920.00         - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 13,920.00          นางจีรานา หีมสุวรรณ 13,920.00          ราคาเหมาะสม 2/16  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

401 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 17,760.00         - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 17,760.00          นางจีรานา หีมสุวรรณ 17,760.00          ราคาเหมาะสม 2/15  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

402 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 7,880.00           - เฉพาะเจาะจง นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ 7,880.00            นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ 7,880.00            ราคาเหมาะสม 1/10  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

403 วสัดุค่าอาหารสด 5,993.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 5,993.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 5,993.00            ราคาเหมาะสม 2/9 ลงวนัท่ี 20 พ.ย.64

404 วสัดุบริโภค 2,550.00           - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

2,550.00            
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

2,550.00            ราคาเหมาะสม 5322069394 ลงวนัท่ี 20 พ.ย.64

405 วสัดุค่าอาหารสด 3,047.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,047.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,047.00            ราคาเหมาะสม 2/10 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

406 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 65,840.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 65,840.00          นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 65,840.00          ราคาเหมาะสม 01/09 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

407 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 26,460.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ 26,460.00          นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ 26,460.00          ราคาเหมาะสม 1/10 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

408 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 37,680.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา 37,680.00          นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา 37,680.00          ราคาเหมาะสม 1/23 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

409 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 9,720.00           - เฉพาะเจาะจง นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั 9,720.00            นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั 9,720.00            ราคาเหมาะสม 1/12 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

410 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 11,160.00         - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 11,160.00          นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 11,160.00          ราคาเหมาะสม 2/4 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

411 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 55,360.00         - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 55,360.00          นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 55,360.00          ราคาเหมาะสม 2/3 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

412 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 5,360.00           - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 5,360.00            นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 5,360.00            ราคาเหมาะสม 1/16 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

413 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 16,480.00         - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 16,480.00          นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 16,480.00          ราคาเหมาะสม 1/15 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

414 วสัดุบริโภค 960.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ราคาเหมาะสม 25/2 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

415
จา้งเหมาบุคคลภายนอกรับ-ส่งยา 
และเวชภณัฑ์

8,400.00           - เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัมดั หวา่หล า 8,400.00            นายมูฮมัมดั หวา่หล า 8,400.00            ราคาเหมาะสม  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64



416
ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

2,000.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจมส์สห
ยางยนต ์แอนด์ เซอร์วิส

2,000.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจมส์สหยาง
ยนต ์แอนด์ เซอร์วิส

2,000.00            ราคาเหมาะสม 46/2270  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

417 วสัดุงานบา้นงานครัว 230.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 230.00               อ านาจเซฮร์วิส 230.00               ราคาเหมาะสม 083/4701  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

418 วสัดุงานบา้นงานครัว 120.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 120.00               อ านาจเซฮร์วิส 120.00               ราคาเหมาะสม 083/7111  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

419 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,200.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 2,200.00            อ านาจเซฮร์วิส 2,200.00            ราคาเหมาะสม 083/4115  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

420 วสัดุงานบา้นงานครัว 18,500.00         - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 18,500.00          อ านาจเซฮร์วิส 18,500.00          ราคาเหมาะสม 083/4116  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

421 วสัดุงานบา้นงานครัว 430.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 430.00               อ านาจเซฮร์วิส 430.00               ราคาเหมาะสม 083/4118  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

422 วสัดุงานบา้นงานครัว 480.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 480.00               อ านาจเซฮร์วิส 480.00               ราคาเหมาะสม 082/0-4099  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

423 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,400.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 4,400.00            อ านาจเซฮร์วิส 4,400.00            ราคาเหมาะสม 083/0-4101  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

424 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,880.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 2,880.00            อ านาจเซฮร์วิส 2,880.00            ราคาเหมาะสม 083/0-4102  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

425 วสัดุงานบา้นงานครัว 5,640.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 5,640.00            อ านาจเซฮร์วิส 5,640.00            ราคาเหมาะสม 083/0-4104  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

426 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,000.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 1,000.00            อ านาจเซฮร์วิส 1,000.00            ราคาเหมาะสม 083/0-4114  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

427 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 15,000.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร นิภานนัท์ 15,000.00          นางสาวอารีพร นิภานนัท์ 15,000.00          ราคาเหมาะสม 1/21  ลงวนัท่ี 20 พ.ย.64

428 วสัดุบริโภค 12,480.00         - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

12,480.00          
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

12,480.00          ราคาเหมาะสม 5316093385  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

429 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 1,100.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 1,100.00            อ านาจเซฮร์วิส 1,100.00            ราคาเหมาะสม 083/4103 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

430 วสัดุบริโภค 3,000.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 3,000.00            อ านาจเซฮร์วิส 3,000.00            ราคาเหมาะสม 082/0-4100 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

431 วสัดุคอมพิวเตอร์ 39,420.00         - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 39,420.00          อ านาจเซฮร์วิส 39,420.00          ราคาเหมาะสม 083/0-04120 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

432 วสัดุบริโภค 7,980.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 7,980.00            อ านาจเซฮร์วิส 7,980.00            ราคาเหมาะสม 083/0-4117 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

433 วสัดุส านกังาน 420.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 420.00               อ านาจเซฮร์วิส 420.00               ราคาเหมาะสม 083/0-4122 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

434 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 440.00              - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 440.00               นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 440.00               ราคาเหมาะสม 1/18 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

435 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,775.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 2,775.00            อ านาจเซฮร์วิส 2,775.00            ราคาเหมาะสม 083/0-4112  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

436 วสัดุคอมพิวเตอร์ 75,600.00         - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 75,600.00          อ านาจเซฮร์วิส 75,600.00          ราคาเหมาะสม 082/0-4098  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

437 วสัดุบริโภค 2,160.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 2,160.00            อ านาจเซฮร์วิส 2,160.00            ราคาเหมาะสม 083/0-4113  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

438 วสัดุงานบา้นงานครัว 750.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 750.00               อ านาจเซฮร์วิส 750.00               ราคาเหมาะสม 083/0-4105  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

439 วสัดุงานบา้นงานครัว 840.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 840.00               อ านาจเซฮร์วิส 840.00               ราคาเหมาะสม 083/0-4108  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

440 วสัดุส านกังาน 425.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 425.00               อ านาจเซฮร์วิส 425.00               ราคาเหมาะสม 083/0-4106  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

441 วสัดุส านกังาน 2,500.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 2,500.00            อ านาจเซฮร์วิส 2,500.00            ราคาเหมาะสม 083/0-4110  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

442 วสัดุส านกังาน 10,152.00         - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 10,152.00          อ านาจเซฮร์วิส 10,152.00          ราคาเหมาะสม 083/0-4109  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64



443 วสัดุส านกังาน 17,662.00         - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 17,662.00          อ านาจเซฮร์วิส 17,662.00          ราคาเหมาะสม 083/0-4121  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

444 วสัดุอ่ืน ๆ 8,560.00           - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 8,560.00            อ านาจเซฮร์วิส 8,560.00            ราคาเหมาะสม I6411-041  ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

445 วสัดุค่าอาหารสด 3,549.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,549.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,549.00            ราคาเหมาะสม 2/12 ลงวนัท่ี 23 พ.ย.64

446 วสัดุบริโภค 1,890.00           - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ 
(2019) จ ากดั

1,890.00            
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ 
(2019) จ ากดั

1,890.00            ราคาเหมาะสม 1/64/002  ลงวนัท่ี 23 พ.ย.64

447 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 2,280.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร นิภานนัท์ 2,280.00            นางสาวอารีพร นิภานนัท์ 2,280.00            ราคาเหมาะสม 1/22  ลงวนัท่ี 23 พ.ย.64

448 วสัดุบริโภค 1,600.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 1,600.00            ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 1,600.00            ราคาเหมาะสม 27/2 ลงวนัท่ี 23 พ.ย.64

449 วสัดุบริโภค 1,920.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 1,920.00            ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 1,920.00            ราคาเหมาะสม 28/2 ลงวนัท่ี 23 พ.ย.64

450 วสัดุบริโภค 960.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ราคาเหมาะสม 30/2 ลงวนัท่ี 24 พ.ย.64

451 วสัดุค่าอาหารสด 1,930.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,930.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,930.00            ราคาเหมาะสม 2/13  ลงวนัท่ี 24 พ.ย.64

452 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 440.00              - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 440.00               นางจีรานา หีมสุวรรณ 440.00               ราคาเหมาะสม 2/17  ลงวนัท่ี 24 พ.ย.64

453
ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

1,560.00           - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง 1,560.00            โชคอ านวยการช่าง 1,560.00            ราคาเหมาะสม 12/94  ลงวนัท่ี 24 พ.ย.64

454 วสัดุส านกังาน 501.00              - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซฮร์วิส 501.00               อ านาจเซฮร์วิส 501.00               ราคาเหมาะสม 082/0-4064  ลงวนัท่ี 23 พ.ย.64

455 วสัดุค่าอาหารสด 1,870.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,870.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,870.00            ราคาเหมาะสม 2/14 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64

456
จา้งท าส่ือประชาสมัพนัธ์รูปแบบ
ไวนิล

670.00              - เฉพาะเจาะจง กญักรอบรูป 670.00               กญักรอบรูป 670.00               ราคาเหมาะสม 4/17 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64

457 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 2,900.00           - เฉพาะเจาะจง
อนนัต ์แอร์/ไฟฟ้า แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั

2,900.00            
อนนัต ์แอร์/ไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากดั

2,900.00            ราคาเหมาะสม 006/299 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64

458 วสัดุบริโภค 17,640.00         - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 
ซิสเทม จ ากดั

17,640.00          
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

17,640.00          ราคาเหมาะสม 503155164003343 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64

459 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 6,088.30           - เฉพาะเจาะจง ร้าน เคที.อิเลคทริก เซอร์วิส 6,088.30            ร้าน เคที.อิเลคทริก เซอร์วิส 6,088.30            ราคาเหมาะสม 008/0354 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64

460 ท าประกนัภยัรถยนต์ 11,600.81         - เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั 11,600.81          บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั 11,600.81          ราคาเหมาะสม RBKVOL641001394 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64

461 ท าประกนัภยัรถยนต์ 11,834.77         - เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั 11,834.77          บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั 11,834.77          ราคาเหมาะสม RBKVOL641001383 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64

462 ท าประกนัภยัรถยนต์ 11,949.12         - เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั 11,949.12          บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั 11,949.12          ราคาเหมาะสม RBKVOL641001371 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64



463 ท าประกนัภยัรถยนต์ 12,900.98         - เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั 12,900.98          บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั 12,900.98          ราคาเหมาะสม RBKVOL641001398 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64

464 วสัดุบริโภค 3,200.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 3,200.00            ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 3,200.00            ราคาเหมาะสม 31/2 ลงวนัท่ี 26 พ.ย.64

465 วสัดุบริโภค 960.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ราคาเหมาะสม 32/2 ลงวนัท่ี 26 พ.ย.64

466 วสัดุค่าอาหารสด 3,880.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,880.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,880.00            ราคาเหมาะสม 2/15 ลงวนัท่ี 26 พ.ย.64

467 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 7,200.00           - เฉพาะเจาะจง นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั 7,200.00            นายสวาสด์ิ หมดัโต๊ะสนั 7,200.00            ราคาเหมาะสม 1/13 ลงวนัท่ี 26 พ.ย.64

468 วสัดุบริโภค 8,630.00           - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

8,630.00            
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

8,630.00            ราคาเหมาะสม 5316093873 ลงวนัท่ี 26 พ.ย.64

469
ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

150.00              - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจมส์สห
ยางยนต ์แอนด์ เซอร์วิส

150.00               
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เจมส์สหยาง
ยนต ์แอนด์ เซอร์วิส

150.00               ราคาเหมาะสม 179/8932 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

470 จา้งเหมาติดตั้งระบบ Web Site 535.00              - เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮสต้ิง โลตสั จ  ากดั 535.00               บริษทั โฮสต้ิง โลตสั จ  ากดั 535.00               ราคาเหมาะสม HS64112158 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

471 วสัดุบริโภค 3,200.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 3,200.00            ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 3,200.00            ราคาเหมาะสม 34/2 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

472
จา้งเหมาบุคคลภายนอกรับ-ส่งยา 
และเวชภณัฑ์

8,400.00           - เฉพาะเจาะจง นายมูฮมัมดั หวา่หล า 8,400.00            นายมูฮมัมดั หวา่หล า 8,400.00            ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

473 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 26,880.00         - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม 26,880.00          นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม 26,880.00          ราคาเหมาะสม 01/06 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

474 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 6,640.00           - เฉพาะเจาะจง นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ 6,640.00            นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ 6,640.00            ราคาเหมาะสม 1/11 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

475 วสัดุค่าอาหารสด 3,260.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,260.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,260.00            ราคาเหมาะสม 2/16 ลงวนัท่ี 27 พ.ย.64

476 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 14,480.00         - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 14,480.00          นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 14,480.00          ราคาเหมาะสม 2/5 ลงวนัท่ี 27 พ.ย.64

477 วสัดุบริโภค 2,700.00           - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

2,700.00            
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

2,700.00            ราคาเหมาะสม 5322070094 ลงวนัท่ี 27 พ.ย.64

478 วสัดุค่าอาหารสด 2,930.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,930.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,930.00            ราคาเหมาะสม 2/17 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

479 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 45,080.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา 45,080.00          นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา 45,080.00          ราคาเหมาะสม 1/24 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

480 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 23,220.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ 23,220.00          นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ 23,220.00          ราคาเหมาะสม 1/11 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

481 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 6,560.00           - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 6,560.00            นางจีรานา หีมสุวรรณ 6,560.00            ราคาเหมาะสม 2/19 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

482 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 94,320.00         - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 94,320.00          นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 94,320.00          ราคาเหมาะสม 2/6 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

483 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 50,760.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 50,760.00          นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 50,760.00          ราคาเหมาะสม 01/10 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

484 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 14,880.00         - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 14,880.00          นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 14,880.00          ราคาเหมาะสม 1/17 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

485 วสัดุค่าอาหารสด 3,367.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,367.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 3,367.00            ราคาเหมาะสม 2/18 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

486 จา้งท าตรายาง 540.00              - เฉพาะเจาะจง ไมตรีตรายาง-บล็อก 540.00               ไมตรีตรายาง-บล็อก 540.00               ราคาเหมาะสม 2/21 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64



487 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 21,720.00         - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 21,720.00          นางจีรานา หีมสุวรรณ 21,720.00          ราคาเหมาะสม 2/18 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

488 ครุภณัฑส์ านกังาน 3,200.00           - เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั 3,200.00            บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั 3,200.00            ราคาเหมาะสม 006/0289 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

489 วสัดุบริโภค 4,239.00           - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ 
(2019) จ ากดั

4,239.00            
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ 
(2019) จ ากดั

4,239.00            ราคาเหมาะสม 1/64/003/64 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

490 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 11,880.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา 11,880.00          นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา 11,880.00          ราคาเหมาะสม 2/1 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

491 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 2,220.00           - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ 2,220.00            นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ 2,220.00            ราคาเหมาะสม 2/12 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

492 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 13,760.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 13,760.00          นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 13,760.00          ราคาเหมาะสม 01/11 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

493 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 15,960.00         - เฉพาะเจาะจง นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 15,960.00          นายนซัรุดดีน เตะหมดัหมะ 15,960.00          ราคาเหมาะสม 2/7 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

494 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 3,480.00           - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม 3,480.00            นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม 3,480.00            ราคาเหมาะสม 01/07 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

495 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 800.00              - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 800.00               นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ 800.00               ราคาเหมาะสม 1/19 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

496 วสัดุบริโภค 6,000.00           - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 
ซิสเทม จ ากดั

6,000.00            
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

6,000.00            ราคาเหมาะสม 5031552640000248 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

497 วสัดุค่าอาหารสด 2,535.00           - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,535.00            นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,535.00            ราคาเหมาะสม 2/19 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

498 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 400.00              - เฉพาะเจาะจง นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ 400.00               นางกรรนิการ์ ปัณฑะโชติ 400.00               ราคาเหมาะสม 1/12 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

499 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าร็จ) 2,880.00           - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 2,880.00            นางจีรานา หีมสุวรรณ 2,880.00            ราคาเหมาะสม 2/18 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

500 วสัดุบริโภค 960.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ร้านน ้าด่ืมฮนัซาร์วอเตอร์ 960.00               ราคาเหมาะสม 33/2  ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

501 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,360.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

960.00               
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

960.00               ราคาเหมาะสม 3/27 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

502 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,540.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,360.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,360.00            ราคาเหมาะสม 3/28 ลงวนัท่ี 23 พ.ย.64

503 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,401.10           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,540.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,540.00            ราคาเหมาะสม 3/29 ลงวนัท่ี 24 พ.ย.64

504 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,650.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,401.10            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,401.10            ราคาเหมาะสม 3/31 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

505 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,500.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,650.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,650.00            ราคาเหมาะสม 3/32 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

506 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,220.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,500.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,500.00            ราคาเหมาะสม 3/33 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64



507 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,400.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,220.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,220.00            ราคาเหมาะสม 3/34 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

508 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,810.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,400.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,400.00            ราคาเหมาะสม 3/35 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

509 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,180.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,810.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,810.00            ราคาเหมาะสม 3/37 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

510 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,850.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,180.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,180.00            ราคาเหมาะสม 3/38 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

511 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,420.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,850.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,850.00            ราคาเหมาะสม 3/39 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

512 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,300.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,420.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,420.00            ราคาเหมาะสม 3/40 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

513 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,200.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,200.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,200.00            ราคาเหมาะสม 3/41 ลงวนัท่ี 28 พ.ย.64

514 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,120.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,120.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,120.00            ราคาเหมาะสม 3/42 ลงวนัท่ี 29 พ.ย.64

515 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,200.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,200.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,200.00            ราคาเหมาะสม 3/43 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

516 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,600.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,600.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,600.00            ราคาเหมาะสม 3/44 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

517 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,653.30           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,653.30            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,653.30            ราคาเหมาะสม 3/16 ลงวนัท่ี 17 พ.ย.64

518 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,700.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,700.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,700.00            ราคาเหมาะสม 3/17 ลงวนัท่ี 17 พ.ย.64

519 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,410.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,410.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,410.00            ราคาเหมาะสม 3/18 ลงวนัท่ี 17 พ.ย.64

520 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,750.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,750.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,750.00            ราคาเหมาะสม 3/19 ลงวนัท่ี 18 พ.ย.64



521 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,420.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,420.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,420.00            ราคาเหมาะสม 3/20 ลงวนัท่ี 19 พ.ย.64

522 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,600.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,600.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,600.00            ราคาเหมาะสม 3/21 ลงวนัท่ี 19 พ.ย.64

523 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,240.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,240.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,240.00            ราคาเหมาะสม 3/22 ลงวนัท่ี 19 พ.ย.64

524 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,620.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,620.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,620.00            ราคาเหมาะสม 3/23 ลงวนัท่ี 21 พ.ย.64

525 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,320.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,320.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,320.00            ราคาเหมาะสม 3/24 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

526 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,650.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,650.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,650.00            ราคาเหมาะสม 3/25 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

527 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,320.00           - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิ
โตเลียม

1,320.00            
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หมะหมดัปิโต
เลียม

1,320.00            ราคาเหมาะสม 3/26 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

528 ฟันปลอม 2,311.20           - เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 2,311.20            ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 2,311.20            ราคาเหมาะสม 6183/308882 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

529 ฟันปลอม 2,311.20           - เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 2,311.20            ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 2,311.20            ราคาเหมาะสม 6197/309570 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

530 ฟันปลอม 342.40              - เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 342.40               ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 342.40               ราคาเหมาะสม 6149/307205 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

531 ฟันปลอม 2,311.20           - เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 2,311.20            ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 2,311.20            ราคาเหมาะสม 6157/307598 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

532 ฟันปลอม 2,058.68           - เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 2,058.68            ไชยา-อารี เด็นตลัแลป จ ากดั 2,058.68            ราคาเหมาะสม 5785/289004 ลงวนัท่ี 30 พ.ย.64

533 วสัดุทางการแพทย์ 33,775.22         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 33,775.22          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 33,775.22          ราคาเหมาะสม SI64/0004659 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

534 วสัดุทางการแพทย์ 70,400.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 70,400.00          หจก.สินสิริเมดิเทค 70,400.00          ราคาเหมาะสม IV-33635  ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

535 วสัดุทางการแพทย์ 10,850.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์ 10,850.00          บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์ 10,850.00          ราคาเหมาะสม INV2021100489  ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

536 วสัดุทางการแพทย์ 40,000.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีเมดดิเทค 40,000.00          หจก.เอสพีเมดดิเทค 40,000.00          ราคาเหมาะสม SI01/64100095  ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

537 วสัดุทางการแพทย์ 18,345.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 18,345.00          บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 18,345.00          ราคาเหมาะสม 82913  ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

538 วสัดุทางการแพทย์ 7,500.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ยไูนเต็ดเมดไลน์ 7,500.00            บจก.ยไูนเต็ดเมดไลน์ 7,500.00            ราคาเหมาะสม INV64-0072  ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

539 วสัดุทางการแพทย์ 2,250.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอคอททอน 2,250.00            บจก.ไบโอคอททอน 2,250.00            ราคาเหมาะสม IV21015142  ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

540 วสัดุทางการแพทย์ 38,027.09         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 38,027.09          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 38,027.09          ราคาเหมาะสม SI64/0004731  ลงวนัท่ี 2 พ.ย.64

541 วสัดุทางการแพทย์ 95,000.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีเมดดิเทค 95,000.00          หจก.เอสพีเมดดิเทค 95,000.00          ราคาเหมาะสม SI01/64100037 ลงวนัท่ี 2 พ.ย.64

542 วสัดุทางการแพทย์ 39,600.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 39,600.00          หจก.สินสิริเมดิเทค 39,600.00          ราคาเหมาะสม IV-33636 ลงวนัท่ี 2 พ.ย.64



543 วสัดุทางการแพทย์ 10,900.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียเมดิคอลอินดสัตร้ี 10,900.00          บจก.เอเซียเมดิคอลอินดสัตร้ี 10,900.00          ราคาเหมาะสม IV6404393 ลงวนัท่ี 2 พ.ย.64

544 วสัดุทางการแพทย์ 4,500.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลทแ์คร์ 4,500.00            บจก.โพสเฮลทแ์คร์ 4,500.00            ราคาเหมาะสม 79493 ลงวนัท่ี 2 พ.ย.64

545 วสัดุทางการแพทย์ 8,750.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ดิสโป-เมด 8,750.00            บจก.ดิสโป-เมด 8,750.00            ราคาเหมาะสม 2110/695 ลงวนัท่ี 2 พ.ย.64

546 วสัดุทางการแพทย์ 33,213.54         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 33,213.54          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 33,213.54          ราคาเหมาะสม SI64/0004801 ลงวนัท่ี 3 พ.ย.64

547 วสัดุทางการแพทย์ 240.00              - เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 240.00               บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 240.00               ราคาเหมาะสม 82914 ลงวนัท่ี 3 พ.ย.64

548 วสัดุทางการแพทย์ 16,320.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส 16,320.00          บจก.ไทยก๊อส 16,320.00          ราคาเหมาะสม IV6439003 ลงวนัท่ี 3 พ.ย.64

549 วสัดุทางการแพทย์ 6,500.00           - เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 6,500.00            หจก.สินสิริเมดิเทค 6,500.00            ราคาเหมาะสม IV-33638 ลงวนัท่ี 3 พ.ย.64

550 วสัดุทางการแพทย์ 1,303.26           - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 1,303.26            บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 1,303.26            ราคาเหมาะสม SI64/0004822 ลงวนัท่ี 4 พ.ย.64

551 วสัดุทางการแพทย์ 349.89              - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 349.89               บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 349.89               ราคาเหมาะสม SI64/0004842 ลงวนัท่ี 5 พ.ย.64

552 วสัดุทางการแพทย์ 27,000.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียเมดิคอลอินดสัตร้ี 27,000.00          บจก.เอเซียเมดิคอลอินดสัตร้ี 27,000.00          ราคาเหมาะสม IV6404071 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

553 วสัดุทางการแพทย์ 28,400.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์ 28,400.00          บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์ 28,400.00          ราคาเหมาะสม INV2021100481 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.64

554 วสัดุทางการแพทย์ 90,000.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียเมดิคอลอินดสัตร้ี 90,000.00          บจก.เอเซียเมดิคอลอินดสัตร้ี 90,000.00          ราคาเหมาะสม IV6404075 ลงวนัท่ี 4 พ.ย.64

555 วสัดุทางการแพทย์ 30,400.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์ 30,400.00          บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์ 30,400.00          ราคาเหมาะสม INV2021100483 ลงวนัท่ี 5 พ.ย.64

556 วสัดุทางการแพทย์ 1,884.27           - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 1,884.27            บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 1,884.27            ราคาเหมาะสม SI64/0004874 ลงวนัท่ี 8 พ.ย.64

557 วสัดุทางการแพทย์ 3,370.50           - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 3,370.50            บจก.ดีเคเอสเอช 3,370.50            ราคาเหมาะสม 5335170720 ลงวนัท่ี 8 พ.ย.64

558 วสัดุทางการแพทย์ 2,720.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส 2,720.00            บจก.ไทยก๊อส 2,720.00            ราคาเหมาะสม IV6440258 ลงวนัท่ี 8 พ.ย.64

559 วสัดุทางการแพทย์ 37,465.61         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 37,465.61          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 37,465.61          ราคาเหมาะสม SI64/0004884 ลงวนัท่ี 9 พ.ย.64

560 วสัดุทางการแพทย์ 4,500.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.โกร๊ธซพัพลาย 4,500.00            บจก.โกร๊ธซพัพลาย 4,500.00            ราคาเหมาะสม IV6405682 ลงวนัท่ี 9 พ.ย.64

561 วสัดุทางการแพทย์ 3,745.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 3,745.00            บจก.ดีเคเอสเอช 3,745.00            ราคาเหมาะสม 5335160363 ลงวนัท่ี 9 พ.ย.64

562 วสัดุทางการแพทย์ 7,000.00           - เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลซพัพลาย 7,000.00            เซ็นทรัลซพัพลาย 7,000.00            ราคาเหมาะสม 640362 ลงวนัท่ี 9 พ.ย.64

563 วสัดุทางการแพทย์ 5,400.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอคอททอน 5,400.00            บจก.ไบโอคอททอน 5,400.00            ราคาเหมาะสม IV21015409 ลงวนัท่ี 9 พ.ย.64

564 วสัดุทางการแพทย์ 5,176.66           - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 5,176.66            บจก.ดีเคเอสเอช 5,176.66            ราคาเหมาะสม 5335167908 ลงวนัท่ี 10 พ.ย.64

565 วสัดุทางการแพทย์ 45,530.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 45,530.00          บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 45,530.00          ราคาเหมาะสม 53128 ลงวนัท่ี 10 พ.ย.64

566 วสัดุทางการแพทย์ 9,500.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.เนิร์สซ่ิงโฮม 9,500.00            บจก.เนิร์สซ่ิงโฮม 9,500.00            ราคาเหมาะสม 038248 ลงวนัท่ี 10 พ.ย.64

567 วสัดุทางการแพทย์ 4,500.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.โกร๊ธซพัพลาย 4,500.00            บจก.โกร๊ธซพัพลาย 4,500.00            ราคาเหมาะสม IV6405777 ลงวนัท่ี 10 พ.ย.64

568 วสัดุทางการแพทย์ 10,500.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 10,500.00          บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 10,500.00          ราคาเหมาะสม 83231 ลงวนัท่ี 11 พ.ย.64

569 วสัดุทางการแพทย์ 35,524.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 35,524.00          บจก.ดีเคเอสเอช 35,524.00          ราคาเหมาะสม 5335208687 ลงวนัท่ี 11 พ.ย.64

570 วสัดุทางการแพทย์ 6,500.00           - เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 6,500.00            หจก.สินสิริเมดิเทค 6,500.00            ราคาเหมาะสม IV-33804 ลงวนัท่ี 11 พ.ย.64

571 วสัดุทางการแพทย์ 3,250.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส 35,524.00          บจก.ไทยก๊อส 35,524.00          ราคาเหมาะสม IV6441761 ลงวนัท่ี 11 พ.ย.64



572 วสัดุทางการแพทย์ 8,025.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 6,500.00            บจก.ดีเคเอสเอช 6,500.00            ราคาเหมาะสม 5335208883 ลงวนัท่ี 12 พ.ย.64

573 วสัดุทางการแพทย์ 8,988.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง 8,988.00            บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง 8,988.00            ราคาเหมาะสม 641101941  ลงวนัท่ี 12 พ.ย.64

574 วสัดุทางการแพทย์ 7,200.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส 7,200.00            บจก.ไทยก๊อส 7,200.00            ราคาเหมาะสม IV6442197  ลงวนัท่ี 12 พ.ย.64

575 วสัดุทางการแพทย์ 40,353.74         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 40,353.74          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 40,353.74          ราคาเหมาะสม SI64/0004931  ลงวนัท่ี 12 พ.ย.64

576 วสัดุทางการแพทย์ 2,061.89           - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 2,061.89            บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 2,061.89            ราคาเหมาะสม SI64/0005015  ลงวนัท่ี 15 พ.ย.64

577 วสัดุทางการแพทย์ 28,961.67         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 28,961.67          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 28,961.67          ราคาเหมาะสม SI64/0005048 ลงวนัท่ี 16 พ.ย.64

578 วสัดุทางการแพทย์ 87,400.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 87,400.00          หจก.สินสิริเมดิเทค 87,400.00          ราคาเหมาะสม IV-33876 ลงวนัท่ี 16 พ.ย.64

579 วสัดุทางการแพทย์ 633.44              - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 633.44               บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 633.44               ราคาเหมาะสม SI64/0005111 ลงวนัท่ี 17 พ.ย.64

580 วสัดุทางการแพทย์ 2,760.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์.ที.เมดิแค็ลดีไวซ์ 2,760.00            บจก.อาร์.ที.เมดิแค็ลดีไวซ์ 2,760.00            ราคาเหมาะสม 21/11-0106 ลงวนัท่ี 17  พ.ย.64

581 วสัดุทางการแพทย์ 5,100.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 5,100.00            บจก.พี.ซี.ดรีกเซ็นเตอร์ 5,100.00            ราคาเหมาะสม 83071 ลงวนัท่ี 17 พ.ย.64

582 วสัดุทางการแพทย์ 1,995.55           - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 1,995.55            บจก.ดีเคเอสเอช 1,995.55            ราคาเหมาะสม 533561175 ลงวนัท่ี 17 พ.ย.64

583 วสัดุทางการแพทย์ 6,500.00           - เฉพาะเจาะจง น.ส.พรหมภสัสร อยูอ่ยา่งดี 6,500.00            น.ส.พรหมภสัสร อยูอ่ยา่งดี 6,500.00            ราคาเหมาะสม 1/1 ลงวนัท่ี 15 พ.ย.64

584 วสัดุทางการแพทย์ 13,000.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.พรหมภสัสร อยูอ่ยา่งดี 13,000.00          น.ส.พรหมภสัสร อยูอ่ยา่งดี 13,000.00          ราคาเหมาะสม 1/2 ลงวนัท่ี  4 พ.ย.64

585 ครุภณัฑท์างการแพทย์ 25,000.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.พรหมภสัสร อยูอ่ยา่งดี 25,000.00          น.ส.พรหมภสัสร อยูอ่ยา่งดี 25,000.00          ราคาเหมาะสม 1/1 ลงวนัท่ี 15 พ.ย.64

586 ครุภณัฑท์างการแพทย์ 12,500.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.พรหมภสัสร อยูอ่ยา่งดี 12,500.00          น.ส.พรหมภสัสร อยูอ่ยา่งดี 12,500.00          ราคาเหมาะสม 1/2 ลงวนัท่ี  4 พ.ย.64

587 วสัดุทางการแพทย์ 34,256.57         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 34,256.57          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 34,256.57          ราคาเหมาะสม SI64/0005133 ลงวนัท่ี 18 พ.ย.64

588 วสัดุทางการแพทย์ 5,136.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 5,136.00            บจก.ดีเคเอสเอช 5,136.00            ราคาเหมาะสม 5335292550 ลงวนัท่ี 18 พ.ย.64

589 วสัดุทางการแพทย์ 3,959.00           - เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิคฟาร์มา 3,959.00            บจก.ซิลลิคฟาร์มา 3,959.00            ราคาเหมาะสม 1168533432 ลงวนัท่ี 18 พ.ย.64

590 วสัดุทางการแพทย์ 1,352.48           - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 1,352.48            บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 1,352.48            ราคาเหมาะสม SI64/0005180 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

591 วสัดุทางการแพทย์ 17,120.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 17,120.00          บจก.ดีเคเอสเอช 17,120.00          ราคาเหมาะสม 5335318747 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

592 วสัดุทางการแพทย์ 27,600.00         - เฉพาะเจาะจง บจก.บลูสกายไบโอเทค 27,600.00          บจก.บลูสกายไบโอเทค 27,600.00          ราคาเหมาะสม 641101976 ลงวนัท่ี 22 พ.ย.64

593 วสัดุทางการแพทย์ 37,465.61         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 37,465.61          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 37,465.61          ราคาเหมาะสม SI64/0005188 ลงวนัท่ี 23 พ.ย.64

594 วสัดุทางการแพทย์ 34,336.70         - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 34,336.70          บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 34,336.70          ราคาเหมาะสม SI64/0005140 ลงวนัท่ี 24 พ.ย.64

595 วสัดุทางการแพทย์ 1,257.25           - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 1,257.25            บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ 1,257.25            ราคาเหมาะสม SI64/0005290 ลงวนัท่ี 25 พ.ย.64


