
ล าดับที่ งานทีจ่ัดจ้าง  วงเงนิทีจ่ัด ราคากลาง วธีิซ้ือ
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
 จ้าง(บาท)

1 วสัดุทางการแพทย์              1,783.69 - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่              1,783.69 บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่              1,783.69 ราคาเหมาะสม SI65/0000414 ลงวนัท่ี 2 ก.พ. 65

2 วสัดุทางการแพทย์            11,684.40 - เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง            11,684.40 บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง            11,684.40 ราคาเหมาะสม 650103663 ลงวนัท่ี 2 ก.พ. 65

3 วสัดุทางการแพทย์              3,400.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ไฮแวนเมดิคิล              3,400.00 บจก.ไฮแวนเมดิคิล              3,400.00 ราคาเหมาะสม HV6500552 ลงวนัท่ี 2 ก.พ. 65

4 วสัดุทางการแพทย์              7,900.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียมเมดิคอลอินดสัตร้ี              7,900.00 บจก.เอเซียมเมดิคอลอินดสัตร้ี              7,900.00 ราคาเหมาะสม IV6500111 ลงวนัท่ี 2 ก.พ. 65

5 วสัดุทางการแพทย์                 832.46 - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่                 832.46 บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่                 832.46 ราคาเหมาะสม SI65/0000530 ลงวนัท่ี 4 ก.พ. 65

6 วสัดุทางการแพทย์            30,150.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค            30,150.00 หจก.สินสิริเมดิเทค            30,150.00 ราคาเหมาะสม IV-34401 ลงวนัท่ี 4 ก.พ. 65

7 วสัดุทางการแพทย์              5,450.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียมเมดิคอลอินดสัตร้ี              5,450.00 บจก.เอเซียมเมดิคอลอินดสัตร้ี              5,450.00 ราคาเหมาะสม IV6500333 ลงวนัท่ี 4 ก.พ. 65

8 วสัดุทางการแพทย์              9,500.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เจแอนด์วายเมดิซิสเทม็              9,500.00 บจก.เจแอนด์วายเมดิซิสเทม็              9,500.00 ราคาเหมาะสม 22020004 ลงวนัท่ี 4 ก.พ. 65

9 วสัดุทางการแพทย์              8,600.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซพัพอร์ต              8,600.00 หจก.วีอาร์ซพัพอร์ต              8,600.00 ราคาเหมาะสม 651126 ลงวนัท่ี 7 ก.พ. 65

10 วสัดุทางการแพทย์              3,750.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลทแ์คร์              3,750.00 บจก.โพสเฮลทแ์คร์              3,750.00 ราคาเหมาะสม 220210458 ลงวนัท่ี 7 ก.พ. 65

11 วสัดุทางการแพทย์              9,630.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอซ              9,630.00 บจก.ดีเคเอสเอซ              9,630.00 ราคาเหมาะสม 5335823643 ลงวนัท่ี 7 ก.พ. 65

12 วสัดุทางการแพทย์              9,844.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอซ              9,844.00 บจก.ดีเคเอสเอซ              9,844.00 ราคาเหมาะสม 5335819530 ลงวนัท่ี 8 ก.พ. 65

13 วสัดุทางการแพทย์              5,350.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอซ              5,350.00 บจก.ดีเคเอสเอซ              5,350.00 ราคาเหมาะสม 5335831814 ลงวนัท่ี 10 ก.พ. 65

14 วสัดุทางการแพทย์              2,372.19 - เฉพาะเจาะจง หจก.นีโออินดสัเทรียลแก๊ส              2,372.19 หจก.นีโออินดสัเทรียลแก๊ส              2,372.19 ราคาเหมาะสม IV6500056 ลงวนัท่ี 10 ก.พ. 65

15 วสัดุทางการแพทย์            31,609.02 - เฉพาะเจาะจง หจก.นีโออินดสัเทรียลแก๊ส            31,609.02 หจก.นีโออินดสัเทรียลแก๊ส            31,609.02 ราคาเหมาะสม IV6500085 ลงวนัท่ี 14 ก.พ. 65

16 วสัดุทางการแพทย์            20,700.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์            20,700.00 บจก.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์            20,700.00 ราคาเหมาะสม 84240 ลงวนัท่ี 14 ก.พ. 65

17 วสัดุทางการแพทย์              3,750.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ยไูนเต็ดเมดไลน์              3,750.00 บจก.ยไูนเต็ดเมดไลน์              3,750.00 ราคาเหมาะสม INV65-0011 ลงวนัท่ี 14 ก.พ. 65

18 วสัดุทางการแพทย์            10,920.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์            10,920.00 บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์            10,920.00 ราคาเหมาะสม INV2022010505 ลงวนัท่ี 2 ก.พ. 65

19 วสัดุทางการแพทย์              5,800.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ยแูฟมคลีนิค              5,800.00 บจก.ยแูฟมคลีนิค              5,800.00 ราคาเหมาะสม IV65/00098 ลงวนัท่ี 8 ก.พ. 65

20 วสัดุทางการแพทย์              3,750.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์              3,750.00 บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์              3,750.00 ราคาเหมาะสม INV202201508 ลงวนัท่ี 8 ก.พ. 65

21 วสัดุทางการแพทย์                 928.76 - เฉพาะเจาะจง หจก.นีโออินดสัเทรียลแก๊ส                 928.76 หจก.นีโออินดสัเทรียลแก๊ส                 928.76 ราคาเหมาะสม IV6500170 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

22 วสัดุทางการแพทย์              3,100.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์              3,100.00 บจก.ซีสเต็มคอนโทรลส์              3,100.00 ราคาเหมาะสม
INV2022020512 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 
65

23 วสัดุทางการแพทย์            56,950.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย            56,950.00 หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย            56,950.00 ราคาเหมาะสม 6502/066 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป   โรงพยาบาลจะนะ  จังหวดัสงขลา

เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2565



24 วสัดุทางการแพทย์                 724.39 - เฉพาะเจาะจง หจก.นีโออินดสัเทรียลแก๊ส                 724.39 หจก.นีโออินดสัเทรียลแก๊ส                 724.39 ราคาเหมาะสม IV6500212 ลงวนัท่ี 22 ก.พ. 65

25 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ              6,400.00 - เฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี

             6,400.00 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอ
นาทวี

             6,400.00 ราคาเหมาะสม 03/2568 ลงวนัท่ี 3 ก.พ. 65

26 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ              4,800.00 - เฉพาะเจาะจง
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 
12 จงัหวดัสงขลา

             4,800.00 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี
 12 จงัหวดัสงขลา

             4,800.00 ราคาเหมาะสม 0429.4.1/212  ลงวนัท่ี 3 ก.พ. 65

27 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ              1,630.00 - เฉพาะเจาะจง
ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

             1,630.00 
ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

             1,630.00 ราคาเหมาะสม 651165/00095  ลงวนัท่ี 3 ก.พ. 65

28 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ            23,420.00 - เฉพาะเจาะจง
ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

           23,420.00 
ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

           23,420.00 ราคาเหมาะสม 65172/00026  ลงวนัท่ี 3 ก.พ. 65

29 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ            34,015.00 - เฉพาะเจาะจง บ.มิราเคิล เฮลท ์กรุ๊ป 2019 จ ากดั            34,015.00 
บ.มิราเคิล เฮลท ์กรุ๊ป 2019 
จ ากดั

           34,015.00 ราคาเหมาะสม 2200064  ลงวนัท่ี 23 ก.พ. 65

30 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ                 650.00 - เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์                 650.00 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์                 650.00 ราคาเหมาะสม 65-01995 ลงวนัท่ี 23 ก.พ. 65

31 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ              2,840.00 - เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสงขลา              2,840.00 โรงพยาบาลสงขลา              2,840.00 ราคาเหมาะสม 10431 ลงวนัท่ี 23 ก.พ. 65

32 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ              2,676.00 - เฉพาะเจาะจง
บ.เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ 
จ  ากดั

             2,676.00 
บ.เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิส
เทม็ส์ จ  ากดั

             2,676.00 ราคาเหมาะสม 6050009049 ลงวนัท่ี 23 ก.พ. 65

33 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ            71,400.00 - เฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี

           71,400.00 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอ
นาทวี

           71,400.00 ราคาเหมาะสม 2640 ลงวนัท่ี 23 ก.พ. 65

34 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)              6,040.00 - เฉพาะเจาะจง นางหรอกีบะ๊ บือราเห็ง              6,040.00 นางหรอกีบะ๊ บือราเห็ง              6,040.00 ราคาเหมาะสม 01/01 ลงวนัท่ี 28 ก.พ. 65

35 วสัดุส านกังาน              2,370.00 - เฉพาะเจาะจง จะนะพลาสติก              2,370.00 จะนะพลาสติก              2,370.00 ราคาเหมาะสม 09/010 ลงวนัท่ี 28 ก.พ. 65

36 วสัดุก่อสร้าง              1,320.00 - เฉพาะเจาะจง ป่าชิงคา้ไม้              1,320.00 ป่าชิงคา้ไม้              1,320.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 5 ก.พ. 65

37
จา้งท าไวนิลรูปแบบส่ือ
ประชาสมัพนัธ์

             1,110.00 - เฉพาะเจาะจง กญักรอบรูป              1,110.00 กญักรอบรูป              1,110.00 ราคาเหมาะสม 04/20ลงวนัท่ี 9 ก.พ. 65

38 วสัดุบริโภค              1,675.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             1,675.00 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             1,675.00 ราคาเหมาะสม
503155065000657 ลงวนัท่ี 9 ก.พ. 
65

39 วสัดุบริโภค (อาหารปรุงส าเร็จ)            81,360.00 - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม            81,360.00 นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม            81,360.00 ราคาเหมาะสม 01/18 ลงวนัท่ี 14 ก.พ. 65

40 วสัดุอ่ืน ๆ              2,300.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซอร์วิส              2,300.00 อ านาจเซอร์วิส              2,300.00 ราคาเหมาะสม 4228/085 ลงวนัท่ี 14 ก.พ. 65



41 วสัดุบริโภค              3,400.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             3,400.00 
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             3,400.00 ราคาเหมาะสม 5316102556 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

42 วสัดุค่าอาหารสด (19 ก.พ. 65)              1,445.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,445.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,445.00 ราคาเหมาะสม 05/12 ลงวนัท่ี 21 ก.พ.65

43 วสัดุค่าอาหารสด (20 ก.พ. 65)              2,180.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              2,180.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              2,180.00 ราคาเหมาะสม 05/13 ลงวนัท่ี 21 ก.พ.65

44 วสัดุค่าอาหารสด              1,205.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,205.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,205.00 ราคาเหมาะสม 05/14 ลงวนัท่ี 21 ก.พ.65

45 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)            87,640.00 - เฉพาะเจาะจง นายนสัรูดิน กะจิ            87,640.00 นายนสัรูดิน กะจิ            87,640.00 ราคาเหมาะสม 01/01 ลงวนัท่ี 28 ก.พ. 65

46 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)          116,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ          116,400.00 นางจีรานา หีมสุวรรณ          116,400.00 ราคาเหมาะสม 03/03 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65

47 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)              2,240.00 - เฉพาะเจาะจง นางนูรียะ๊ ดอเลาะ              2,240.00 นางนูรียะ๊ ดอเลาะ              2,240.00 ราคาเหมาะสม 01/01 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65

48 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)            65,280.00 - เฉพาะเจาะจง นางรอบียะ๊ หมะเต๊ะ            65,280.00 นางรอบียะ๊ หมะเต๊ะ            65,280.00 ราคาเหมาะสม 01/01 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65

49 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)          137,640.00 - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม          137,640.00 นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม          137,640.00 ราคาเหมาะสม 01/02 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65

50 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)          137,640.00 - เฉพาะเจาะจง นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ          137,640.00 นางมารีเยา๊ะ หวงัน๊ะ          137,640.00 ราคาเหมาะสม 01/02 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65

51 วสัดุบริโภค            37,560.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            37,560.00 นางสาวคอซีอ๊ะ หมดับาซา            37,560.00 ราคาเหมาะสม 01/01 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65

52 ซ่อมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง            48,150.00 - เฉพาะเจาะจง ลินล่ี กนัสาด            48,150.00 ลินล่ี กนัสาด            48,150.00 ราคาเหมาะสม 025/1234 ลงวนัท่ี 3 ก.พ.65

53 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)              6,040.00 - เฉพาะเจาะจง นางหรอกีบะ๊ บือราเห็ง              6,040.00 นางหรอกีบะ๊ บือราเห็ง              6,040.00 ราคาเหมาะสม 01/01 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65

54
จา้งเหมาบุคคลภายนอก จุดคดั
กรองโควิด 19

             2,250.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุสศิริ อาแว              2,250.00 นางสาวรุสศิริ อาแว              2,250.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 25 ก.พ.65

55
จา้งเหมาบุคคลภายนอก จุดคดั
กรองโควิด 20

                750.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอสัมา อะยี                 750.00 นางสาวอสัมา อะยี                 750.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 21 ก.พ.6

56 วสัดุบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)              7,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางรอบียะ๊ หมะเต๊ะ              7,600.00 นางรอบียะ๊ หมะเต๊ะ              7,600.00 ราคาเหมาะสม 01/02 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65

57 วสัดุค่าอาหารสด              1,890.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,890.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,890.00 ราคาเหมาะสม 05/15 ลงวนัท่ี 22 ก.พ.65

58 วสัดุบริโภค              1,429.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ(2019)
 จ  ากดั

             1,429.00 
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ
(2019) จ ากดั

             1,429.00 ราคาเหมาะสม 2/65/007/65 ลงวนัท่ี 22 ก.พ.65

59
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

           13,450.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง            13,450.00 โชคอ านวยการช่าง            13,450.00 ราคาเหมาะสม 17/442 ลงวนัท่ี 22 ก.พ.65

60 วสัดุบริโภค (19 ก.พ. 64)              1,200.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             1,200.00 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             1,200.00 ราคาเหมาะสม 503155065000917 ลงวนัท่ี 21 ก.พ.65

61 วสัดุบริโภค (19 ก.พ. 64)              1,200.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             1,200.00 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             1,200.00 ราคาเหมาะสม 503155065000916 ลงวนัท่ี 21 ก.พ.65

62 วสัดุค่าอาหารสด              4,718.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,718.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              4,718.00 ราคาเหมาะสม 05/16 ลงวนัท่ี 23 ก.พ.65



63 วสัดุบริโภค              9,140.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             9,140.00 
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             9,140.00 ราคาเหมาะสม 5316103093 ลงวนัท่ี 23 ก.พ.65

64
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             4,000.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง              4,000.00 โชคอ านวยการช่าง              4,000.00 ราคาเหมาะสม 17/444 ลงวนัท่ี 23 ก.พ.65

65 วสัดุบริโภค              2,384.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             2,384.00 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             2,384.00 ราคาเหมาะสม 503155065000851 ลงวนัท่ี 16 ก.พ.65

66 วสัดุเช้ือเพลิง (แก๊สหุงตม้)            10,000.00 - เฉพาะเจาะจง ทวีการคา้            10,000.00 ทวีการคา้            10,000.00 ราคาเหมาะสม 02/29 ลงวนัท่ี 17 ก.พ.65

67 วสัดุค่าอาหารสด              1,565.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,565.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,565.00 ราคาเหมาะสม 05/11 ลงวนัท่ี 18 ก.พ.65

68 จา้งท าแบบบนัทึกผูป่้วย              8,880.00 - เฉพาะเจาะจง สมิหลา ส่ือส่ิงพิมพ์              8,880.00 สมิหลา ส่ือส่ิงพิมพ์              8,880.00 ราคาเหมาะสม 001/0024 ลงวนัท่ี 18 ก.พ.65

69 วสัดุส านกังาน            35,000.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จกัรวาลมาร์
เก็ตต้ิง

           35,000.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จกัรวาลมาร์
เก็ตต้ิง

           35,000.00 ราคาเหมาะสม 17831 ลงวนัท่ี 18 ก.พ.65

70 วสัดุบริโภค (อาหารปรุงส าเร็จ)            46,800.00 - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ            46,800.00 นางจีรานา หีมสุวรรณ            46,800.00 ราคาเหมาะสม 03/01 ลงวนัท่ี 18 ก.พ.65

71 ซ่อมประตูมุง้ลวด              1,200.00 - เฉพาะเจาะจง จะนะกระจกอลูมิเนียม              1,200.00 จะนะกระจกอลูมิเนียม              1,200.00 ราคาเหมาะสม 08/01ลงวนัท่ี 18 ก.พ.65

72 ซ่อมประตู              1,960.00 - เฉพาะเจาะจง จะนะกระจกอลูมิเนียม              1,960.00 จะนะกระจกอลูมิเนียม              1,960.00 ราคาเหมาะสม 07/01 ลงวนัท่ี 18 ก.พ.65

73
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             1,190.00 - เฉพาะเจาะจง
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             1,190.00 
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             1,190.00 ราคาเหมาะสม 12/97 ลงวนัท่ี 18 ก.พ.65

74
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             1,000.00 เฉพาะเจาะจง
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             1,000.00 
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             1,000.00 ราคาเหมาะสม 17/440 ลงวนัท่ี 18 ก.พ.65

75 วสัดุค่าอาหารสด                 770.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 770.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 770.00 ราคาเหมาะสม 05/09 ลงวนัท่ี 17 ก.พ.65

76 วสัดุค่าอาหารสด (16 ก.พ. 65)              1,335.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,335.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,335.00 ราคาเหมาะสม 05/10 ลงวนัท่ี 17 ก.พ.65

77 จา้งดูดส่ิงปฏิกูล              4,000.00 - เฉพาะเจาะจง ราชาท่อตนั              4,000.00 ราชาท่อตนั              4,000.00 ราคาเหมาะสม 12/0583 ลงวนัท่ี 17 ก.พ.65

78 วสัดุบริโภค              1,530.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             1,530.00 
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             1,530.00 ราคาเหมาะสม 5322075375 ลงวนัท่ี 17 ก.พ.65

79 วสัดุค่าอาหารสด              1,590.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,590.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,590.00 ราคาเหมาะสม 08/05 ลงวนัท่ี 15 ก.พ.65

80 วสัดุบริโภค              1,332.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ 
(2019) จ ากดั

             1,332.00 
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ 
(2019) จ ากดั

             1,332.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 15 ก.พ.65

81 วสัดุค่าอาหารสด 770.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 770.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 770.00 ราคาเหมาะสม 5/9 ลงวนัท่ี 16 ก.พ. 65

82 วสัดุค่าอาหารสด 1,335.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,335.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,335.00 ราคาเหมาะสม 5/10  ลงวนัท่ี 17 ก.พ. 65

83 จา้งดูดส่ิงปฏิกูล 4,000.00 - เฉพาะเจาะจง ราชาท่อตนั 4,000.00 ราชาท่อตนั 4,000.00 ราคาเหมาะสม 12/0583 ลงวนัท่ี 17 ก.พ. 65



84 วสัดุบริโภค 1,530.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

1,530.00
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

1,530.00 ราคาเหมาะสม 5322075375 ลงวนัท่ี 17 ก.พ. 65

85 วสัดุค่าอาหารสด 1,565.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,565.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,565.00 ราคาเหมาะสม 5/11 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

86 จา้งท าแบบบนัทึกผูป่้วย 8,880.00 - เฉพาะเจาะจง สมิหลา ส่ือส่ิงพิมพ์ 8,880.00 สมิหลา ส่ือส่ิงพิมพ์ 8,880.00 ราคาเหมาะสม 001/0024 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

87 วสัดุส านกังาน 35,000.00 - เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จกัรวาลมาร์
เก็ตต้ิง

35,000.00
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จกัรวาลมาร์
เก็ตต้ิง

35,000.00 ราคาเหมาะสม 17831 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

88 วสัดุบริโภค (อาหารปรุงส าเร็จ) 46,800.00 - เฉพาะเจาะจง นางจีรานา หีมสุวรรณ 46,800.00 นางจีรานา หีมสุวรรณ 46,800.00 ราคาเหมาะสม 3/1 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

89 ซ่อมประตูมุง้ลวด 1,200.00 - เฉพาะเจาะจง จะนะกระจกอลูมิเนียม 1,200.00 จะนะกระจกอลูมิเนียม 1,200.00 ราคาเหมาะสม 8/1 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

90 ซ่อมประตู 1,960.00 - เฉพาะเจาะจง จะนะกระจกอลูมิเนียม 1,960.00 จะนะกระจกอลูมิเนียม 1,960.00 ราคาเหมาะสม 7/1 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

91
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

1,190.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง 1,190.00 โชคอ านวยการช่าง 1,190.00 ราคาเหมาะสม 12/97 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

92
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

1,000.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง 1,000.00 โชคอ านวยการช่าง 1,000.00 ราคาเหมาะสม 17/440 ลงวนัท่ี 18 ก.พ. 65

93 วสัดุเช้ือเพลิง (แก๊สหุงตม้)            10,000.00 - เฉพาะเจาะจง ทวีการคา้            10,000.00 ทวีการคา้            10,000.00 ราคาเหมาะสม 2/29 ลงวนัท่ี 17 ก.พ. 65

94 วสัดุบริโภค 2,384.00 - เฉพาะเจาะจง วสัดุบริโภค 2,384.00 วสัดุบริโภค 2,384.00 ราคาเหมาะสม
503155065000851 ลงวนัท่ี 16 
ก.พ.65

95 วสัดุค่าอาหารสด 1,890.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,890.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,890.00 ราคาเหมาะสม 5/15 ลงวนัท่ี 22 ก.พ.65

96 วสัดุบริโภค 1,429.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ(2019)
 จ  ากดั

1,429.00
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ
(2019) จ ากดั

1,429.00 ราคาเหมาะสม 2/65 007/65 ลงวนัท่ี 22 ก.พ. 65

97
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

13,450.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง 13,450.00 โชคอ านวยการช่าง 13,450.00 ราคาเหมาะสม 17/442 ลงวนัท่ี 22 ก.พ. 65

98 วสัดุค่าอาหารสด 4,718.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 4,718.00 วสัดุค่าอาหารสด 4,718.00 ราคาเหมาะสม 5/16 ลงวนัท่ี 23 ก.พ. 65

99 วสัดุบริโภค 9,140.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

9,140.00 วสัดุบริโภค 9,140.00 ราคาเหมาะสม 5316103093 ลงวนัท่ี 23 ก.พ. 65

100
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

4,000.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง 4,000.00
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

4,000.00 ราคาเหมาะสม 17/444 ลงวนัท่ี 23 ก.พ. 65

101 วสัดุบริโภค 1,200.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

1,200.00
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

1,200.00 ราคาเหมาะสม
503155065000917 ลงวนัท่ี 19 ก.พ.
 65



102 วสัดุบริโภค 1,200.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

1,200.00
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

1,200.00 ราคาเหมาะสม
503155065000916 ลงวนัท่ี 19 ก.พ.
 65

103 วสัดุค่าอาหารสด 1,890.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,890.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,890.00 ราคาเหมาะสม 5/15  ลงวนัท่ี 22 ก.พ. 65

104 วสัดุบริโภค 1,429.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ(2019)
 จ  ากดั

1,429.00
บริษทั เกษตรปลอดสารพิษ
(2019) จ ากดั

1,429.00 ราคาเหมาะสม 2/65/007/65  ลงวนัท่ี 22 ก.พ. 65

105
ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

13,450.00 - เฉพาะเจาะจง โชคอ านวยการช่าง 13,450.00 โชคอ านวยการช่าง 13,450.00 ราคาเหมาะสม 17/442  ลงวนัท่ี 22 ก.พ. 65

106 วสัดุค่าอาหารสด 5,460.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 5,460.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 5,460.00 ราคาเหมาะสม 5/17 ลงวนัท่ี 24 ก.พ. 65

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

2,550.00
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

2,550.00 ราคาเหมาะสม 5322075880 ลงวนัท่ี 24 ก.พ. 65

108 วสัดุบริโภค 11,400.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

11,400.00
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

11,400.00 ราคาเหมาะสม
503155165001816 ลงวนัท่ี 24 ก.พ.
 65

109 วสัดุบริโภค 2,000.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

2,000.00
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

2,000.00 ราคาเหมาะสม
503155165001815  ลงวนัท่ี 24 
ก.พ. 65

110 วสัดุค่าอาหารสด 2,750.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,750.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,750.00 ราคาเหมาะสม 5/18 ลงวนัท่ี 25 ก.พ. 65

111
ค่าจา้งเหมาเก็บขนขยะติดเช้ือ 
ม.ค.65

55,660.50 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฟศอล อีเนอร์จี จ  ากดั 55,660.50 บริษทั ไฟศอล อีเนอร์จี จ  ากดั 55,660.50 ราคาเหมาะสม BL008818 ลงวนัท่ี 9 ก.พ. 65

112 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,980.00 - เฉพาะเจาะจง ซีโร่ คอม 4,980.00 ซีโร่ คอม 4,980.00 ราคาเหมาะสม 2076 ลงวนัท่ี 28 ก.พ. 65

113 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 6,955.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เคที. อิเลคทริก เซอร์วิส 6,955.00 ร้าน เคที. อิเลคทริก เซอร์วิส 6,955.00 ราคาเหมาะสม 009/0420 ลงวนัท่ี 28 ก.พ. 65


