
 วงเงนิทีจ่ัด

 จ้าง(บาท)

1 วสัดุคอมพิวเตอร์              3,290.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซอร์วิส            3,290.00 อ านาจเซอร์วิส              3,290.00 ราคาเหมาะสม 084/0-4179 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

2 วสัดุคอมพิวเตอร์            18,750.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซอร์วิส          18,750.00 อ านาจเซอร์วิส            18,750.00 ราคาเหมาะสม 084/0-4180 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

3 วสัดุเคร่ืองบริโภค              5,612.15 - เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั            5,612.15 บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั              5,612.15 ราคาเหมาะสม 65-01-082 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 65

4 วสัดุงานบา้นงานครัว            12,989.80 - เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั          12,989.80 บริษทั เลิศภณัฑ ์จ ากดั            12,989.80 ราคาเหมาะสม 65-01-083 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 65

5 วสัดุส านกังาน              5,100.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซอร์วิส            5,100.00 อ านาจเซอร์วิส              5,100.00 ราคาเหมาะสม 084/0-4177 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

6 วสัดุส านกังาน                 880.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซอร์วิส               880.00 อ านาจเซอร์วิส                 880.00 ราคาเหมาะสม 084/0-4176 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

7 วสัดุค่าอาหารสด              1,672.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,672.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,672.00 ราคาเหมาะสม 3/26 ลงวนัท่ี 5 ม.ค. 65

8 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              8,750.00 - เฉพาะเจาะจง ทวีการคา้            8,750.00 ทวีการคา้              8,750.00 ราคาเหมาะสม 26/2 ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 65

9 วสัดุบริโภค            23,520.00 - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊ะ สาแหม          23,520.00 นางสีตีอามีเด๊ะ สาแหม            23,520.00 ราคาเหมาะสม 1/16 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

10 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,400.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,400.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,400.00 ราคาเหมาะสม 26/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

11 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,100.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,100.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,100.00 ราคาเหมาะสม 28/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

12 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,500.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,500.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,500.00 ราคาเหมาะสม 30/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

13 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,450.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,450.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,450.00 ราคาเหมาะสม 31/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

14 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,530.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,530.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,530.00 ราคาเหมาะสม 32/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

15 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,270.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,270.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,270.00 ราคาเหมาะสม 33/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

16 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,800.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,800.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,800.00 ราคาเหมาะสม 34/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

17 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,840.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,840.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,840.00 ราคาเหมาะสม 35/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

18 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,400.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,400.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,400.00 ราคาเหมาะสม 36/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

19 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,500.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,500.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,500.00 ราคาเหมาะสม 37/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

20 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,050.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,050.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,050.00 ราคาเหมาะสม 38/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

21 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,500.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,500.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,500.00 ราคาเหมาะสม 40/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

22 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,380.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,380.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,380.00 ราคาเหมาะสม 41/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

23 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,300.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,300.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,300.00 ราคาเหมาะสม 42/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

24 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,440.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,440.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,440.00 ราคาเหมาะสม 45/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

25 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,510.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,510.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,510.00 ราคาเหมาะสม 46/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป   โรงพยาบาลจะนะ  จังหวดัสงขลา

เดือน มกราคม  พ.ศ.  2565

ล าดับที่ งานทีจ่ัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือ
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ



26 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,500.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,500.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,500.00 ราคาเหมาะสม 47/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

27 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,570.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,570.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,570.00 ราคาเหมาะสม 48/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

28 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,220.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,220.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,220.00 ราคาเหมาะสม 49/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

29 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              1,280.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม            1,280.00 หจก.หมะหมดัปิโตรเลียม              1,280.00 ราคาเหมาะสม 50/1 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

30 ฟันปลอม              2,295.00 - เฉพาะเจาะจง
หาดใหญ่เด็นทลัแลบ แอนด์ซพั
พลายส์ จ  ากดั

           2,295.00 
หาดใหญ่เด็นทลัแลบ แอนด์ซพั
พลายส์ จ  ากดั

             2,295.00 ราคาเหมาะสม 2/25 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

31 ฟันปลอม                 330.00 - เฉพาะเจาะจง
หาดใหญ่เด็นทลัแลบ แอนด์ซพั
พลายส์ จ  ากดั

              330.00 
หาดใหญ่เด็นทลัแลบ แอนด์ซพั
พลายส์ จ  ากดั

                330.00 ราคาเหมาะสม 2/24 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

32 วสัดุทางการแพทย์              7,650.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ.ซี.พี.            7,650.00 บจก.เอฟ.ซี.พี.              7,650.00 ราคาเหมาะสม 103211200422 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

33 วสัดุทางการแพทย์            14,190.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์          14,190.00 บจก.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์            14,190.00 ราคาเหมาะสม 83819 ลงวนัท่ี 4  ม.ค. 65

34 วสัดุทางการแพทย์              6,291.60 - เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กเทรดด้ิง            6,291.60 บจก.โอเร็กเทรดด้ิง              6,291.60 ราคาเหมาะสม 641203453 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

35 วสัดุทางการแพทย์            12,500.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลทแ์คร์          12,500.00 บจก.โพสเฮลทแ์คร์            12,500.00 ราคาเหมาะสม 82923 ลงสนัท่ี 4 ม.ค .65

36 วสัดุทางการแพทย์              2,568.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช            2,568.00 บจก.ดีเคเอสเอช              2,568.00 ราคาเหมาะสม 5335504871 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

37 วสัดุทางการแพทย์            15,969.75 - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช          15,969.75 บจก.ดีเคเอสเอช            15,969.75 ราคาเหมาะสม 5335355991 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

38 วสัดุทางการแพทย์                 620.60 - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่               620.60 บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่                 620.60 ราคาเหมาะสม SI65/0000004 ลงวนัท่ี 5 ม.ค. 65

39 วสัดุทางการแพทย์              2,014.81 - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่            2,014.81 บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่              2,014.81 ราคาเหมาะสม SI65/0000077 ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 65

40 วสัดุทางการแพทย์              7,300.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์            7,300.00 บจก.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์              7,300.00 ราคาเหมาะสม 84038 ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 65

41 วสัดุทางการแพทย์              6,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ไอบอด้ีบาลานซ์เมดดิเทค            6,000.00 บจก.ไอบอด้ีบาลานซ์เมดดิเทค              6,000.00 ราคาเหมาะสม 65010022 ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 65

42 วสัดุทางการแพทย์            24,709.58 - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่          24,709.58 บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่            24,709.58 ราคาเหมาะสม SI65/0000172 ลงวนัท่ี 10  ม.ค. 65

43 วสัดุทางการแพทย์              6,450.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส            6,450.00 บจก.ไทยก๊อส              6,450.00 ราคาเหมาะสม IV6501546 ลงวนัท่ี 10 ม.ค. 65

44 วสัดุทางการแพทย์                 643.07 - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่               643.07 บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่                 643.07 ราคาเหมาะสม SI65/0000229 ลงวนัท่ี 12 ม.ค. 65

45 วสัดุทางการแพทย์            17,700.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เจแอนด์วานเมดิซิสเทม็          17,700.00 บจก.เจแอนด์วานเมดิซิสเทม็            17,700.00 ราคาเหมาะสม 2201030 ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 65

46 วสัดุทางการแพทย์            11,337.72 - เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช          11,337.72 บจก.ดีเคเอสเอช            11,337.72 ราคาเหมาะสม 5335638979 ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 65

47 วสัดุทางการแพทย์              4,494.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กเทรดด้ิง            4,494.00 บจก.โอเร็กเทรดด้ิง              4,494.00 ราคาเหมาะสม 641200321 ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 65

48 วสัดุทางการแพทย์              7,500.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค            7,500.00 หจก.สินสิริเมดิเทค              7,500.00 ราคาเหมาะสม IV-34324 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

49 วสัดุทางการแพทย์            29,400.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย          29,400.00 หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย            29,400.00 ราคาเหมาะสม 6407/004 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

50 วสัดุทางการแพทย์            15,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย          15,000.00 หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย            15,000.00 ราคาเหมาะสม 6501/020 ลงวนัท่ี 18 ม.ค. 65

51 วสัดุทางการแพทย์              2,054.40 - เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่            2,054.40 บจก.หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่              2,054.40 ราคาเหมาะสม SI65/0000246 ลงวนัท่ี 21 ม.ค. 65

52 จา้งเหมาบุคคลภายนอก            10,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางจิราพร ยิม้ละมยั          10,200.00 นางจิราพร ยิม้ละมยั            10,200.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65



53 จา้งเหมาบุคคลภายนอก              9,450.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาวรรณ์ รักช่วย            9,450.00 นางสาวทิวาวรรณ์ รักช่วย              9,450.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

54
จา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

           13,950.00 - เฉพาะเจาะจง นายศิริศกัด์ิ ยหิมิ          13,950.00 นายศิริศกัด์ิ ยหิมิ            13,950.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

55
จา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

           13,950.00 - เฉพาะเจาะจง นายบดัด้ี บูส่ะเม๊าะ          13,950.00 นายบดัด้ี บูส่ะเม๊าะ            13,950.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

56 จา้งเหมาพนกังานขบัรถ              6,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั กง้ซุย้            6,400.00 นายเอกชยั กง้ซุย้              6,400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

57 จา้งเหมาพนกังานบริการ              6,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทนา ด าแกว้            6,400.00 นางสาวจนัทนา ด าแกว้              6,400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

58 จา้งเหมาพนกังานบริการ              8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัรดา ปริยวาทิต            8,000.00 นางสาวธญัรดา ปริยวาทิต              8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

59 จา้งเหมาพนกังานบริการ              8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมาวดี คงเพชร            8,000.00 นางสาวปัทมาวดี คงเพชร              8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

60 จา้งเหมาพนกังานบริการ              7,360.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทยัชนก ขวญัแสง            7,360.00 นางสาวฤทยัชนก ขวญัแสง              7,360.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

61 จา้งเหมาพนกังานบริการ              6,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนาอีหม๊ะ เหลหมิง            6,400.00 นางสาวนาอีหม๊ะ เหลหมิง              6,400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

62 จา้งเหมาพนกังานบริการ              5,120.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล บวัด า            5,120.00 นางสาวศศิวิมล บวัด า              5,120.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

63 จา้งเหมาพนกังานพสัดุ              5,760.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาววรจนกร มณีโชติ            5,760.00 นางสาววรจนกร มณีโชติ              5,760.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

64 จา้งเหมาพนกังานบริการ              6,080.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐิฌา เต็มสงสยั            6,080.00 นางสาวณฐัฐิฌา เต็มสงสยั              6,080.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

65 จา้งเหมาพนกังานบริการ              6,080.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ยามา            6,080.00 นางสาวอารยา ยามา              6,080.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

66 จา้งเหมาพนกังานบริการ              6,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาติมา นิเด็น            6,400.00 นางสาวฟาติมา นิเด็น              6,400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

67 จา้งเหมาพนกังานบริการ              5,760.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสาริณี เพญ็สวสัด์ิ            5,760.00 นางสาวสาริณี เพญ็สวสัด์ิ              5,760.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

68 ค่าเช่าบา้นเป็นท่ีท าการ PCU บา้นนา            10,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางดวงเดือน ศกัด์ิแสงโสภา          10,000.00 นางดวงเดือน ศกัด์ิแสงโสภา            10,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

69 ค่าเช่าบา้นเป็นท่ีท าการ PCU บา้นนา            10,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางปานจิตร เฑียรกาญจน์          10,000.00 นางปานจิตร เฑียรกาญจน์            10,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

70 ค่าเช่าบา้นเป็นโรงครัว            13,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางเยา๊ะ จิมนั          13,000.00 นางเยา๊ะ จิมนั            13,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

71
จา้งเหมาพนกังานประกอบการ
อาหาร

             4,800.00 - เฉพาะเจาะจง นางมารีแย โส๊ะบอ            4,800.00 นางมารีแย โส๊ะบอ              4,800.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

72 จา้งเหมาพนกังานบริการ              6,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัธ์ชนนั ยานวิมุติ            6,400.00 นางสาวนทัธ์ชนนั ยานวิมุติ              6,400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

73 จา้งเหมาพนกังานบริการ              6,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาตีฮะห์ ลือแบเต๊ะ            6,400.00 นางสาวฟาตีฮะห์ ลือแบเต๊ะ              6,400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

74 จา้งเหมาพนกังานบริการ              5,760.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวบซัลาฮ ์ยะมา            5,760.00 นางสาวบซัลาฮ ์ยะมา              5,760.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

75 จา้งเหมาพนกังานบริการ              7,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวซอลีฮ๊ะ หมะเต๊ะ            7,200.00 นางสาวซอลีฮ๊ะ หมะเต๊ะ              7,200.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

76 จา้งเหมาพนกังานบริการ              8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนาซูฮะห์ เจะ๊มิง            8,000.00 นางสาวนาซูฮะห์ เจะ๊มิง              8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65



77 จา้งเหมาพนกังานบริการ              3,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเตชินท ์คล้ิงไชย            3,600.00 นางสาวเตชินท ์คล้ิงไชย              3,600.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

78 จา้งเหมาพนกังานบริการ              8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชา ชนะชนม์            8,000.00 นางสาวณฐัชา ชนะชนม์              8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

79 จา้งเหมาพนกังานบริการ              8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาววรุจาภา บุญสุวรรณ์            8,000.00 นางสาววรุจาภา บุญสุวรรณ์              8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

80 จา้งเหมาพนกังานบริการ              8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายอิรฟาน ดอรอแม            8,000.00 นายอิรฟาน ดอรอแม              8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

81 จา้งเหมาพนกังานบริการ              6,080.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอาอีฉ๊ะ หมะสะมะ            6,080.00 นางสาวอาอีฉ๊ะ หมะสะมะ              6,080.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

82 วสัดุค่าอาหารสด              1,195.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,195.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,195.00 ราคาเหมาะสม 4/12 ลงวนัท่ี 21 ม.ค. 65

83 วสัดุบริโภค              6,700.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

           6,700.00 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             6,700.00 ราคาเหมาะสม
503155165000594 ลงวนัท่ี 21 ม.ค.
 65

84 วสัดุบริโภค              2,120.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

           2,120.00 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             2,120.00 ราคาเหมาะสม
503155065000319 ลงวนัท่ี 21 ม.ค.
 65

85 จา้งถ่ายเอกสาร              2,375.00 - เฉพาะเจาะจง วรดามาเก็ตต้ิง            2,375.00 วรดามาเก็ตต้ิง              2,375.00 ราคาเหมาะสม 17/30 ลงวนัท่ี 21 ม.ค. 65

86 วสัดุค่าอาหารสด              1,245.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,245.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,245.00 ราคาเหมาะสม 4/13 ลงวนัท่ี 24 ม.ค. 65

87 วสัดุบริโภค              1,050.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

           1,050.00 
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             1,050.00 ราคาเหมาะสม 5322073642 ลงวนัท่ี 24 ม.ค. 65

88 วสัดุค่าอาหารสด              1,040.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,040.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,040.00 ราคาเหมาะสม 4/14 ลงวนัท่ี 24 ม.ค. 65

89 วสัดุค่าบริโภค              9,840.00 - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม            9,840.00 นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม              9,840.00 ราคาเหมาะสม 1/15 ลงวนัท่ี 24 ม.ค. 65

90 วสัดุค่าอาหารสด              1,237.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,237.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,237.00 ราคาเหมาะสม 4/15 ลงวนัท่ี 24 ม.ค. 65

91 วสัดุทางการแพทย์              7,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั            7,000.00 บริษทั อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั              7,000.00 ราคาเหมาะสม 6407/033 ลงวนัท่ี 24 ม.ค. 65

92 วสัดุค่าอาหารสด                 626.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ               626.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 626.00 ราคาเหมาะสม 4/16 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65

93 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว                 300.00 - เฉพาะเจาะจง นายยทุธนา ไวยรัตน์               300.00 นายยทุธนา ไวยรัตน์                 300.00 ราคาเหมาะสม 1/1 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65

94 วสัดุงานบา้นงานครัว                 700.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั               700.00 บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั                 700.00 ราคาเหมาะสม 8/353 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65

95 ซ่อมครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ            13,214.50 - เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ  ากดั          13,214.50 บริษทั โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ  ากดั            13,214.50 ราคาเหมาะสม 65-00006 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65

96 ซ่อมครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ            11,663.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ  ากดั          11,663.00 บริษทั โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ  ากดั            11,663.00 ราคาเหมาะสม 65-00007 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65

97
ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             1,520.00 - เฉพาะเจาะจง บงัเรกการช่าง            1,520.00 บงัเรกการช่าง              1,520.00 ราคาเหมาะสม 3/6 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65

98
ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

                600.00 - เฉพาะเจาะจง บงัเรกการช่าง               600.00 บงัเรกการช่าง                 600.00 ราคาเหมาะสม 3/6 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65



99 ครุภณัฑส์ านกังาน            50,400.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั

         50,400.00 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั

           50,400.00 ราคาเหมาะสม 194658 ลงวนัท่ี 26 ม.ค. 65

100 วสัดุค่าอาหารสด                 995.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ               995.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 995.00 ราคาเหมาะสม 4/17 ลงวนัท่ี 26 ม.ค. 65

101 ครุภณัฑส์ านกังาน            90,000.00 - เฉพาะเจาะจง กวางฝา          90,000.00 กวางฝา            90,000.00 ราคาเหมาะสม 16/2 ลงวนัท่ี 26 ม.ค. 65

102 วสัดุค่าอาหารสด              1,245.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,245.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,245.00 ราคาเหมาะสม 4/18 ลงวนัท่ี 27 ม.ค. 65

103 วสัดุค่าอาหารสด              1,710.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,710.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,710.00 ราคาเหมาะสม 4/19 ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 65

104 วสัดุอ่ืนๆ            12,600.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีสเต็ม คอน โทรลส์ จ  ากดั          12,600.00 บริษทั ซีสเต็ม คอน โทรลส์ จ  ากดั            12,600.00 ราคาเหมาะสม
INV2022010507 ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 
65

105 วสัดุส านกังาน              2,120.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั

           2,120.00 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั

             2,120.00 ราคาเหมาะสม 195207 ลงวนัท่ี 30 ม.ค. 65

106 วสัดุค่าอาหารสด              1,935.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,935.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,935.00 ราคาเหมาะสม 4/20 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

107 วสัดุค่าอาหารสด              1,495.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,495.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,495.00 ราคาเหมาะสม 4/21 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

108 วสัดุค่าอาหารสด              1,580.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,580.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,580.00 ราคาเหมาะสม 4/22 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

109 วสัดุบริโภค              6,680.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

           6,680.00 
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

             6,680.00 ราคาเหมาะสม 5316100786 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

110 ค่าเช่าบริการเคร่ืองอ่านเอ็กสเรย์            60,000.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีจีแอล เมดิคลั ซิสเต็มส์ 
จ  ากดั

         60,000.00 
บริษทั ทีจีแอล เมดิคลั ซิสเต็มส์ 
จ  ากดั

           60,000.00 ราคาเหมาะสม 72111217 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 65

111 ค่าเช่าบริการเคร่ืองอ่านเอ็กสเรย์            60,000.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีจีแอล เมดิคลั ซิสเต็มส์ 
จ  ากดั

         60,000.00 
บริษทั ทีจีแอล เมดิคลั ซิสเต็มส์ 
จ  ากดั

           60,000.00 ราคาเหมาะสม 72111218 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 65

112 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ              2,000.00 - เฉพาะเจาะจง
ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทย ์ม.
สงขลานครินทร์

           2,000.00 
ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทย ์ม.
สงขลานครินทร์

             2,000.00 ราคาเหมาะสม
68116.5.1/64-058 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 
65

113 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ                 325.00 - เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์               325.00 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์                 325.00 ราคาเหมาะสม
68104.26.2/65-00787 ลงวนัท่ี 14 
ม.ค. 65

114 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ              1,600.00 - เฉพาะเจาะจง
ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12
 สงขลา

           1,600.00 
ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 
สงขลา

             1,600.00 ราคาเหมาะสม 0613/11239 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65

115 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ            41,935.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั มิราเคิล เฮลส์ กรุ๊ป 2019 
จ ากดั

         41,935.00 
บริษทั มิราเคิล เฮลส์ กรุ๊ป 2019 
จ ากดั

           41,935.00 ราคาเหมาะสม 2200021 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65

116 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ              7,277.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เนชัน่แนล เฮลส์แคร์ ซิส
เต็มส์ จ  ากดั

           7,277.00 
บริษทั เนชัน่แนล เฮลส์แคร์ ซิส
เต็มส์ จ  ากดั

             7,277.00 ราคาเหมาะสม 6050095484 ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 65



117 วสัดุบริโภค              5,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            5,400.00 นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ              5,400.00 ราคาเหมาะสม 1/18 ลงวนัท่ี 10 ม.ค. 65

118 วสัดุบริโภค              2,700.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            2,700.00 นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ              2,700.00 ราคาเหมาะสม 1/19 ลงวนัท่ี 10 ม.ค. 65

119 ครุภณัฑส์ านกังาน              5,200.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั            5,200.00 บริษทั ไพบูลย ์เทรดด้ิง จ  ากดั              5,200.00 ราคาเหมาะสม 8/354 ลงวนัท่ี 10 ม.ค. 65

120 วสัดุคอมพิวเตอร์            10,500.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซอร์วิส          10,500.00 อ านาจเซอร์วิส            10,500.00 ราคาเหมาะสม 084/0-4162 ลงวนัท่ี 10 ม.ค. 65

121 วสัดุคอมพิวเตอร์            54,570.00 - เฉพาะเจาะจง บริษทั พิกเซอร์ จ  ากดั          54,570.00 บริษทั พิกเซอร์ จ  ากดั            54,570.00 ราคาเหมาะสม IV2201311 ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 65

122 วสัดุส านกังาน              8,250.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซอร์วิส            8,250.00 อ านาจเซอร์วิส              8,250.00 ราคาเหมาะสม 084/0-4163 ลงวนัท่ี 10 ม.ค. 65

123 วสัดุค่าอาหารสด                 695.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ               695.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 965.00 ราคาเหมาะสม 4/2 ลงวนัท่ี 11 ม.ค. 65

124 วสัดุส านกังาน                 235.00 - เฉพาะเจาะจง อ านาจเซอร์วิส               235.00 อ านาจเซอร์วิส                 235.00 ราคาเหมาะสม 84/4161 ลงวนัท่ี 11 ม.ค. 65

125 วสัดุบริโภค            10,360.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ          10,360.00 นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            10,360.00 ราคาเหมาะสม 1/18 ลงวนัท่ี 11 ม.ค. 65

126 วสัดุค่าอาหารสด                 457.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ               457.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 457.00 ราคาเหมาะสม 4/3 ลบงวนัท่ี 12 ม.ค. 65

127
ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

             3,910.00 - เฉพาะเจาะจง
หจก. เจมส์สหยางยนต ์แอนด์ 
เซอร์วิส

           3,910.00 
หจก. เจมส์สหยางยนต ์แอนด์ 
เซอร์วิส

             3,910.00 ราคาเหมาะสม 47/2304 ลงวนัท่ี 12 ม.ค. 65

128 วสัดุบริโภค              2,880.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ            2,880.00 นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ              2,880.00 ราคาเหมาะสม 1/18 ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 65

129 วสัดุค่าอาหารสด                 900.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ               900.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 900.00 ราคาเหมาะสม 4/4 ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 65

130 วสัดุบริโภค              6,780.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

           6,780.00 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             6,780.00 ราคาเหมาะสม
503155165000337 ลงวนัท่ี 13 ม.ค.
 65

131 วสัดุค่าอาหารสด              1,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,200.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,200.00 ราคาเหมาะสม 4/5 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 65

132 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ            48,405.00 - เฉพาะเจาะจง วิเชียรการไฟฟ้า          48,405.00 วิเชียรการไฟฟ้า            48,405.00 ราคาเหมาะสม 000066 ลงวนัท่ี 14 ม.ค. 65

133 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,100.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,100.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,100.00 ราคาเหมาะสม 1/1 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

134 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,300.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,300.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,300.00 ราคาเหมาะสม 1/2 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

135 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            2,000.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              2,000.00 ราคาเหมาะสม 1/3 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

136 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,350.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,350.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,350.00 ราคาเหมาะสม 1/4 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

137 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,120.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,120.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,120.00 ราคาเหมาะสม 1/5 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65



138 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,200.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,200.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,200.00 ราคาเหมาะสม 1/6 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

139 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,350.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,350.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,350.00 ราคาเหมาะสม 1/8 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

140 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,640.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,640.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,640.00 ราคาเหมาะสม 1/9 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

141 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,780.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,780.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,780.00 ราคาเหมาะสม 1/10 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

142 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,350.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,350.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,350.00 ราคาเหมาะสม 1/11 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

143 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,250.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,250.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,250.00 ราคาเหมาะสม 1/12 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

144 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,540.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,540.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,540.00 ราคาเหมาะสม 1/13 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

145 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง                 840.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม               840.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม                 840.00 ราคาเหมาะสม 1/14 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

146 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,630.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,630.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,630.00 ราคาเหมาะสม 1/15 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

147 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,250.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,250.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,250.00 ราคาเหมาะสม 1/16 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

148 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,440.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,440.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,440.00 ราคาเหมาะสม 1/17 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

149 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,600.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,600.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,600.00 ราคาเหมาะสม 1/18 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

150 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,230.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,230.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,230.00 ราคาเหมาะสม 1/19 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

151 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,500.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,500.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,500.00 ราคาเหมาะสม 1/20 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65



152 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,740.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,740.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,740.00 ราคาเหมาะสม 1/21 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

153 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,440.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,440.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,440.00 ราคาเหมาะสม 1/22 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

154 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,260.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,260.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,260.00 ราคาเหมาะสม 1/23 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

155 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,180.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,180.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,180.00 ราคาเหมาะสม 1/24 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

156 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง              1,350.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม            1,350.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม              1,350.00 ราคาเหมาะสม 1/25 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

157 จา้งเหมาพนกังานบริการ              1,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพิพิธพร ทองแจ่ม            1,600.00 นางสาวพิพิธพร ทองแจ่ม              1,600.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

158 วสัดุบริโภค              5,880.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ            5,880.00 นางสาวธนัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ              5,880.00 ราคาเหมาะสม 1/19 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

159 วสัดุบริโภค              4,640.00 - เฉพาะเจาะจง นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม            4,640.00 นางสีตีอามีเด๊าะ สาแหม              4,640.00 ราคาเหมาะสม 1/14 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

160 จา้งเหมาวิเคราะห์น ้า            37,022.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟุกเทียนแลปแอนด์
คอนซลัแตนท ์จ ากดั

         37,022.00 
บริษทั ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซลั
แตนท ์จ ากดั

           37,022.00 ราคาเหมาะสม IV6501-026 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

161 จา้งเหมาวิเคราะห์น ้า              2,942.50 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟุกเทียนแลปแอนด์
คอนซลัแตนท ์จ ากดั

           2,942.50 
บริษทั ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซลั
แตนท ์จ ากดั

             2,942.50 ราคาเหมาะสม IV6501-025 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

162 วสัดุบริโภค              4,160.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมฮนัชาร์วอเตอร์            4,160.00 ร้านน ้าด่ืมฮนัชาร์วอเตอร์              4,160.00 ราคาเหมาะสม 3/15 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

163 วสัดุค่าอาหารสด                 560.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ               560.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 560.00 ราคาเหมาะสม 4/6 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

164 วสัดุค่าอาหารสด                 235.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ               235.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 235.00 ราคาเหมาะสม 4/7 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

165 วสัดุค่าอาหารสด              1,065.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,065.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,065.00 ราคาเหมาะสม 4/8 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

166 วสัดุค่าอาหารสด                 769.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ               769.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ                 769.00 ราคาเหมาะสม 4/9 ลงวนัท่ี 18 ม.ค. 65

167 ครุภณัฑส์ านกังาน              6,870.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั

           6,870.00 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั

             6,870.00 ราคาเหมาะสม 193768 ลงวนัท่ี 19 ม.ค. 65

168 วสัดบริโภค(อาหารปรุงส าเร็จ)                 900.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ               900.00 นางสาวฝาริด๊ะ ด่าหมิ                 900.00 ราคาเหมาะสม 2/1  ลงวนัท่ี 19 ม.ค. 65

169 วสัดุบริโภค              6,600.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั

           6,600.00 ทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั              6,600.00 ราคาเหมาะสม 5316099404 ลงวนัท่ี 19 ม.ค. 65

170 วสัดุค่าอาหารสด              1,292.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            1,292.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              1,292.00 ราคาเหมาะสม 4/10 ลงวนัท่ี 19 ม.ค. 65

171 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ              3,315.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ            3,315.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ              3,315.00 ราคาเหมาะสม 4/11 ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 65



172 วสัดุบริโภค              6,700.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

           6,700.00 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

             6,700.00 ราคาเหมาะสม
5031551650200594 ลงวนัท่ี 20 
ม.ค. 65

173 จา้งท าตรายาง              1,760.00 - เฉพาะเจาะจง ท าเพดีไซน์            1,760.00 ท าเพดีไซน์              1,760.00 ราคาเหมาะสม 5/650112  ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 65

174 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,100.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,100.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,100.00 ราคาเหมาะสม 4/25 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

175 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,630.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,630.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,630.00 ราคาเหมาะสม 4/26 ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 65

176 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 950.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 950.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 950.00 ราคาเหมาะสม 4/27 ลงวนัท่ี 18 ม.ค. 65

177 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,200.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,200.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,200.00 ราคาเหมาะสม 4/28 ลงวนัท่ี 18 ม.ค. 65

178 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,270.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,270.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,270.00 ราคาเหมาะสม 4/29 ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 65

179 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 770.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 770.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 770.00 ราคาเหมาะสม 4/30 ลงวนัท่ี 21 ม.ค. 65

180 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,200.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,200.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,200.00 ราคาเหมาะสม 4/31 ลงวนัท่ี 21 ม.ค. 65

181 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,900.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,900.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,900.00 ราคาเหมาะสม 4/32 ลงวนัท่ี 23 ม.ค. 65

182 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,400.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,400.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,400.00 ราคาเหมาะสม 4/33 ลงวนัท่ี 23 ม.ค. 65

183 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,770.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,770.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,770.00 ราคาเหมาะสม 4/34 ลงวนัท่ี 24 ม.ค. 65

184 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,200.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,200.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,200.00 ราคาเหมาะสม 4/35 ลงวนัท่ี 24 ม.ค. 65

185 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,320.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,320.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,320.00 ราคาเหมาะสม 4/36 ลงวนัท่ี 27 ม.ค. 65

186 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,550.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,550.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,550.00 ราคาเหมาะสม 4/37 ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 65



187 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,300.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,300.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,300.00 ราคาเหมาะสม 4/38 ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 65

188 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,550.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,550.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,550.00 ราคาเหมาะสม 4/39 ลงวนัท่ี 30 ม.ค. 65

189 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,430.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,430.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,430.00 ราคาเหมาะสม 4/40 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

190 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,230.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,230.00 ห้างหุน้ส่วนหมะหมดัปิโตรเลียม 1,230.00 ราคาเหมาะสม 4/41 ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 65

191 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน มงเล่ห์ 8,000.00 นางสาวเกวลิน มงเล่ห์ 8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

192 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอามีรา บือราเฮง 8,000.00 นางสาวอามีรา บือราเฮง 8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

193 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 6,080.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพชัร แสงจนัศิริ 6,080.00 นางสาวจิราพชัร แสงจนัศิริ 6,080.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

194 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 14,880.00 - เฉพาะเจาะจง นายดานินทร์ สาและ 14,880.00 นายดานินทร์ สาและ 14,880.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

195 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 6,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษรีน เล๊าะเสะ 6,000.00 นางสาวบุษรีน เล๊าะเสะ 6,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

196 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 6,080.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวซารีฟ๊ะ โกเห็ม 6,080.00 นางสาวซารีฟ๊ะ โกเห็ม 6,080.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

197 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวตซันีม หมุสอ 8,000.00 นางสาวตซันีม หมุสอ 8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

198 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 6,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา กาเดร์ 6,400.00 นางสาวอารียา กาเดร์ 6,400.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

199 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 5,760.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพิพิธพร ทองแจ่ม 5,760.00 นางสาวพิพิธพร ทองแจ่ม 5,760.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

200 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 7,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอิลฮาม กะเด็ง 7,600.00 นางสาวอิลฮาม กะเด็ง 7,600.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

201 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธีรา โตะมา 8,000.00 นางสาวพรธีรา โตะมา 8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

202 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวซอบารียะฮ ์หดัมดั 8,000.00 นางสาวซอบารียะฮ ์หดัมดั 8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

203 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนี หมะสนั 8,000.00 นางสาวอรนี หมะสนั 8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

204 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 5,200.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ทองขวิด 5,200.00 นางสาวนพวรรณ ทองขวิด 5,200.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

205 จา้งเหมาเภสชักร 19,645.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธวลัรัตน์  สนัติพฤทธ์ิ 19,645.00 นางสาวธวลัรัตน์  สนัติพฤทธ์ิ 19,645.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

206 จา้งเหมาพนกังานประจ าห้องยา 7,258.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริดา ศิวภทัรกุล 7,258.00 นางสาวปาริดา ศิวภทัรกุล 7,258.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

207 จา้งเหมาพนกังานประจ าห้องยา 7,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายเตชสิทธ์ิ วุ่นจนัทร์ 7,500.00 นายเตชสิทธ์ิ วุ่นจนัทร์ 7,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

208 จา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนิสรีน นนทพิพฒัน์ 16,000.00 นางสาวนิสรีน นนทพิพฒัน์ 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

209 จา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลกัษณ์  แกว้มาก 16,000.00 นางสาวศิริลกัษณ์  แกว้มาก 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

210 จา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางอฟัตีนา สนัสะและ 16,000.00 นางอฟัตีนา สนัสะและ 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

211 จา้งเหมาพนกังานบริการ 6,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายเปารี ด่าโอะ 6,000.00 นายเปารี ด่าโอะ 6,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65



212 จา้งเหมาเจา้พนกังานเภสชักรรม 10,430.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ ์เกษประกอบ 10,430.00 นางสาวพิชามญชุ ์เกษประกอบ 10,430.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

213 จา้งเหมานกัเทคนิคการแพทย์ 15,087.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทยัวรรณ แกว้มณี 15,087.00 นางสาวอุทยัวรรณ แกว้มณี 15,087.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

214 จา้งเหมาพนกังานประจ าห้องยา 6,552.00 - เฉพาะเจาะจง นายนที ประทุมสินธุ์ 6,552.00 นายนที ประทุมสินธุ์ 6,552.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

215 จา้งเหมาพนกังานท าความสะอาด 6,552.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีนี แซะหลี 6,552.00 นางสาวมารีนี แซะหลี 6,552.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

216 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนุรฮายาตี เจะอูมา 16,000.00 นางสาวนุรฮายาตี เจะอูมา 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

217 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฉตัรธิดา หวงัหนิ 16,000.00 นางสาวฉตัรธิดา หวงัหนิ 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

218 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฮุสนา ฮะยเีจะเลาะ 16,000.00 นางสาวฮุสนา ฮะยเีจะเลาะ 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

219 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนิสรีน มะดาเจะ๊เฮง 16,000.00 นางสาวนิสรีน มะดาเจะ๊เฮง 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

220 ค่าจา้งเหมาผูช่้วยทนัตแพทย์ 7,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวชนญัชิดา หีมซา 7,500.00 นางสาวชนญัชิดา หีมซา 7,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

221 ค่าจา้งเหมาเจา้พนกังานเภสชักรรม 10,430.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรรัตน์ โต๊ะปังหลู 10,430.00 นางสาวเพชรรัตน์ โต๊ะปังหลู 10,430.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

222 ค่าจา้งเหมานายแพทย์ 75,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐันิช สุขานนทส์วสัด์ิ 75,500.00 นางสาวณฐันิช สุขานนทส์วสัด์ิ 75,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

223
ค่าจา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

7,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายอิดะเร๊ะ เส็นหลี 7,500.00 นายอิดะเร๊ะ เส็นหลี 7,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

224
ค่าจา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายชูเบต็ หะหวงั 12,500.00 นายชูเบต็ หะหวงั 12,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

225
ค่าจา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายสรสิทธ์ิ เจะหมะหลี 12,000.00 นายสรสิทธ์ิ เจะหมะหลี 12,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

226
ค่าจา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายสมปอง พรหมเอียด 12,500.00 นายสมปอง พรหมเอียด 12,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

227
ค่าจา้งเหมาพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั

12,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายสุกรี โต๊ะหระ 12,500.00 นายสุกรี โต๊ะหระ 12,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

228
ค่าจา้งเหมาพนกังานการเงินและ
บญัชี

9,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน์ แนบเนียด 9,000.00 นางสาวสกาวรัตน์ แนบเนียด 9,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

229 ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยเหลือคนไข้ 7,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวยมิมิหละ สารีกามา 7,500.00 นางสาวยมิมิหละ สารีกามา 7,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

230 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุสนา หมะจิ 16,000.00 นางสาวรุสนา หมะจิ 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

231 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวศลัยาณี แวนาแว 16,000.00 นางสาวศลัยาณี แวนาแว 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

232 ค่าจา้งเหมาพนกังานท าความสะอาด 7,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางราณี ดือเร๊ะ 7,500.00 นางราณี ดือเร๊ะ 7,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65



233 ค่าจา้งเหมานกัจิตวิทยา 14,516.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาราฮานนั มะมิน 14,516.00 นางสาวฟาราฮานนั มะมิน 14,516.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

234 ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยเหลือคนไข้ 6,552.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวศุวภคั คาเดร์ลอดิง 6,552.00 นางสาวศุวภคั คาเดร์ลอดิง 6,552.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

235 ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยเหลือคนไข้ 6,552.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรียะ๊ โส๊ะบอ 6,552.00 นางสาวนูรียะ๊ โส๊ะบอ 6,552.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

236 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 6,552.00 - เฉพาะเจาะจง นางพฒัมา มะแหละ 6,552.00 นางพฒัมา มะแหละ 6,552.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

237 ค่าจา้งเหมาผูช่้วยทนัตแพทย์ 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัธิดา สุวรรณมณี 8,000.00 นางสาวณฐัธิดา สุวรรณมณี 8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

238 ค่าจา้งเหมาพนกังานประกอบอาหาร 7,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางอาแอเส๊าะ โส๊ะหมีน 7,500.00 นางอาแอเส๊าะ โส๊ะหมีน 7,500.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

239 ค่าจา้งเหมาพนกังานพิมพ์ 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พรหมจนัทร์ 8,000.00 นางสาวจิรพรรณ พรหมจนัทร์ 8,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

240 ค่าจา้งเหมาพนกังานท าความสะอาด 7,258.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา ยวงใย 7,258.00 นางสาวจริยา ยวงใย 7,258.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

241 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวนซัลา อาแซ 16,000.00 นางสาวนซัลา อาแซ 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

242 ค่าจา้งเหมาพยาบาลวิชาชีพ 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวมาวาดะห์ ลูดิง 16,000.00 นางสาวมาวาดะห์ ลูดิง 16,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

243 ค่าจา้งเหมาเจา้พนกังานเภสชักรรม 10,430.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไวบะห์ ปาเนาะ 10,430.00 นางสาวสุไวบะห์ ปาเนาะ 10,430.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

244
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดศาลา
ละหมาด

1,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีน่า บูบ่าสอ 1,000.00 นางสาวมารีน่า บูบ่าสอ 1,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

245 วสัดุค่าอาหารสด 1,355.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,355.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,355.00 ราคาเหมาะสม 3/27 ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 65

246 วสัดุบริโภค 6,720.00 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

6,720.00
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั

6,720.00 ราคาเหมาะสม
503155165000109 ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 
65

247 วสัดุค่าอาหารสด 2,099.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,099.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,099.00 ราคาเหมาะสม 3/21 ลงวนัท่ี 31 ธ.ค. 64

248 วสัดุบริโภค 13,520.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 13,520.00 นางสาวธญัยาภรณ์ กล่ินสนธ์ิ 13,520.00 ราคาเหมาะสม 16/01ลงวนัท่ี 31 ธ.ค. 64

249 วสัดุค่าอาหารสด 1,485.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,485.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,485.00 ราคาเหมาะสม 3/22 ลงวนัท่ี 1 ม.ค. 65

250 วสัดุค่าอาหารสด 1,795.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,795.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,795.00 ราคาเหมาะสม 3/23 ลงวนัท่ี 2 ม.ค. 65

251 วสัดุค่าอาหารสด 1,010.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,010.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 1,010.00 ราคาเหมาะสม 3/24 ลงวนัท่ี 3 ม.ค. 65

252 วสัดุค่าอาหารสด 2,091.00 - เฉพาะเจาะจง นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,091.00 นางกะติหยะ๊ ต  านิ 2,091.00 ราคาเหมาะสม 3/25 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

253
จา้งเหมาท าความสะอาดและเช็ค
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ

8,800.00 - เฉพาะเจาะจง ณฎัเอก 8,800.00 ณฎัเอก 8,800.00 ราคาเหมาะสม 008/372 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

254 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 600.00 - เฉพาะเจาะจง ณฎัเอก 600.00 ณฎัเอก 600.00 ราคาเหมาะสม 008/374 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65



255 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 2,100.00 - เฉพาะเจาะจง ณฎัเอก 2,100.00 ณฎัเอก 2,100.00 ราคาเหมาะสม 008/373 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

256 วสัดุก่อสร้าง 1,285.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนาใจวสัดุก่อสร้าง 1,285.00 ร้านนาใจวสัดุก่อสร้าง 1,285.00 ราคาเหมาะสม 1/37 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

257 วสัดุงานบา้นงานครัว 5,010.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุสนี สะแลแม 5,010.00 นางสาวรุสนี สะแลแม 5,010.00 ราคาเหมาะสม 1/12 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

258 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธ.ค. 64 8,411.23 - เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีพี ก๊อปป้ีเออร์ มาร์ท 
(หาดใหญ่) จ ากดั

8,411.23
บริษทั พีพี ก๊อปป้ีเออร์ มาร์ท 
(หาดใหญ่) จ ากดั

8,411.23 ราคาเหมาะสม IV0641238 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

259 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 640.00 - เฉพาะเจาะจง นายบูรณ์ญา ขะเร็มเต๊ะ 640.00 นายบูรณ์ญา ขะเร็มเต๊ะ 640.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

260 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 800.00 - เฉพาะเจาะจง นายอซัรอฟ มุสอ 800.00 นายอซัรอฟ มุสอ 800.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

261 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 800.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวมทัณา ดุดิหมดั 800.00 นางสาวมทัณา ดุดิหมดั 800.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

262 ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการ 800.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวลีซ่า อุเส็น 800.00 นางสาวลีซ่า อุเส็น 800.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65

263
จา้งเหมาขนยา้ยและท าความสะอาด
รพ.สนามท่ีท าการปิด

24,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายยา อะสนั 24,000.00 นายยา อะสนั 24,000.00 ราคาเหมาะสม 7/3 ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 65


