
ตามแผน ไมต่ามแผน
๑ จ้างซ่อมบ ารุงหฟูงั 4,494.00       4,494.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ทเีอม็ดี ครุภณัฑ์การแพทย์ หจก. ทเีอม็ดี ครุภณัฑ์การแพทย์ ราคาต  าสุด 794/2562  /

 /4,494  บาท  /4,494  บาท  30 กนัยายน 2562  /
๒ ซ้ือวัสดุส านกังาน 2,290.00       2,290.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  8/2563  /

 /2,290  บาท  /2,290  บาท  4 ตุลาคม 2563  /
๓ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 6,040.00       6,040.00       เฉพาะเจาะจง สตูลออ๊กซิเย่น สตูลออ๊กซิเย่น ราคาต  าสุด  1/2563  /

  /6,040  บาท   /6,040  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
๔ จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 49,625.00     49,625.00     เฉพาะเจาะจง บ. พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขาสตูล บ. พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขาสตูล ราคาต  าสุด  788/2562  /

 /49,625  บาท  /49,625  บาท  16 กนัยายน 2562  /
๕ จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 11,573.01     11,573.01     เฉพาะเจาะจง บ. พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขาสตูล บ. พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขาสตูล ราคาต  าสุด  789/2562  /

 /11,573.01  บาท  /11,573.01  บาท  30 กนัยายน 2562  /
๖ ซ้ือวัสดุทางการเกษตร 577.80         577.80         เฉพาะเจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  2/2563  /

 /577.80  บาท  /577.80  บาท  3 ตุลาคม 2562  /
๗ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 1,750.00       1,750.00       เฉพาะเจาะจง บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั ราคาต  าสุด  3/2563  /

/ 1,750  บาท / 1,750  บาท  3 ตุลาคม 2562  /
๘ ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 2,900.00       2,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  20/2563  /

 /2,900  บาท  /2,900  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๙ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั ราคาต  าสุด  17/2563  /

 /2,500  บาท  /2,500  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๑๐ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั ราคาต  าสุด  18/2563  /

 /4,500  บาท  /4,500  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๑๑ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง เมดิทรอน เมดิทรอน ราคาต  าสุด  10/2563  /

 /10,000  บาท  /10,000  บาท  4 ตุลาคม 2562  /
๑๒ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั ราคาต  าสุด  7/2563  /

 / 20,000 บาท  / 20,000 บาท  4 ตุลาคม 2562  /
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 /
๑๓ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 3,700.00       3,700.00       เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอแอคทฟี อนิเตอร์ จ ากดั บ. ไบโอแอคทฟี อนิเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด  14/2563  /

 /3,700  บาท  /3,700  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๑๔ ซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. เบสท เมคิคอล จ ากดั บ. เบสท เมคิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  6/2563  /

 /9,000  บาท  /9,000  บาท  4 ตุลาคม 2562  /
๑๕ จ้างเปลี ยนล้อส าหรับเสาวางเครื อง2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั ราคาต  าสุด  15/2563  /

Infusion pump  /2,000  บาท  /2,000  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๑๖ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 10,800.00     10,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก. บ.ีบ.ีเค.แอดวานซ์ มลัติเทรด หจก. บ.ีบ.ีเค.แอดวานซ์ มลัติเทรด ราคาต  าสุด  24/2563  /

 /10,800  บาท  /10,800  บาท  8 ตุลาคม 2562.  /
๑๗ ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 2,560.00       2,560.00       เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  19/2563  /

 /2,560  บาท  /2,560  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๑๘ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั ราคาต  าสุด  16/2563  /

 /2,500  บาท  /2,500  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๑๙ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 22,500.00     22,500.00     เฉพาะเจาะจง บ. น าวิวัฒนก์ารช่าง(1992) จ ากดั บ. น าวิวัฒนก์ารช่าง(1992) จ ากดั ราคาต  าสุด  6/2563  /

 /22,500  บาท  /22,500  บาท  4 ตุลาคม 2562  /
๒๐ ซ้ือวัสดุบริโภค/งานบา้นงานครัว10,182.00     10,182.00     เฉพาะเจาะจง อนัซอหรี  มะแอเคียน อนัซอหรี  มะแอเคียน ราคาต  าสุด  4/2563  /

/ 10,182  บาท / 10,182  บาท  4 ตุลาคม 2562  /
๒๑ ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 3,605.90       3,605.90       เฉพาะเจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง  2004  จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง  2004  จ ากดั ราคาต  าสุด  28/2563  /

 /3,605.90  บาท  /3,605.90  บาท  16 ตุลาคม 2562  /
๒๒ เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง เจษฎา  เซอร์วิส เจษฎา  เซอร์วิส ราคาต  าสุด 795/2562  /

 /3,000  บาท  /3,000  บาท  17 กนัยายน 2562  /
๒๓ จ้างติดต้ังปั๊มน้ าบอ่บ าบดัน้ าเสีย27,000.00     27,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  26/2563  /

 /27,000  บาท  /27,000  บาท  10 ตุลาคม 2562  /
๒๔ จ้างซ่อมบ ารุงยูนติท าฟนั 18,800.00     18,800.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั มดิ - เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากดับริษทั มดิ - เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด  11/2563  /

 /18,800  บาท  /18,800  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๒๕ จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื องอบผ้า/เครื องซักผ้า3,240.00       3,240.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  29/2563  /

 /3,240  บาท  /3,240  บาท  17 ตุลาคม 2562  /
๒๖ จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ9,880.00       9,880.00       เฉพาะเจาะจง บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั ราคาต  าสุด  772/2562  /

 /9,880  บาท  /9,880  บาท  2 กนัยายน 2562  /



๒๗ ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 8,506.50       8,506.50       เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด  12/2563  /
 /8,506.50  บาท  /8,506.50  บาท  7 ตุลาคม 2562  /

๒๘ ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 8,506.50       8,506.50       เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด  23/2563  /
 /8,506.50  บาท  /8,506.50  บาท  8 ตุลาคม 2562.  /

 /
๒๙ ซ้ือวัสดุส านกังาน 15,370.00     15,370.00     เฉพาะเจาะจง กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ ราคาต  าสุด  21/2563  /

 /15,370  บาท  /15,370  บาท  8 ตุลาคม 2562  /
๓๐ จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื อง Ultrasound18,000.00     18,000.00     เฉพาะเจาะจงบ. อนิทเิกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากดับ. อนิทเิกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากดัราคาต  าสุด  13/2563  /

 /18,000  บาท  /18,000  บาท  7 ตุลาคม 2562  /
๓๑ จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื องอลัตราซาวด์9,183.33       9,183.33       เฉพาะเจาะจง บ. ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั บ. ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั ราคาต  าสุด  5/2563  /

 /9,183.33  บาท  /9,183.33  บาท  4 ตุลาคม 2562  /
๓๒ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 40,815.00     40,815.00     เฉพาะเจาะจง บ. ไทยกอ๊ส จ ากดั บ. ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาต  าสุด  25/2563  /

 /40,815  บาท  /40,815  บาท  8 ตุลาคม 2562  /
๓๓ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,400.00       1,400.00       เฉพาะเจาะจง บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดัด บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดัด ราคาต  าสุด  33/2563  /

 /1,400  บาท  /1,400  บาท  18 ตุลาคม 2562  /
๓๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด  31/2563  /

 /2,000  บาท  /2,000  บาท  18 ตุลาคม 2562  /
๓๕ จ้างท าปา้ยชื อแพทย์ประจ าหอ้งตรวจ600.00         600.00         เฉพาะเจาะจง อกัษรทอง 2 หนิออ่น หนิแกรนติ อกัษรทอง 2 หนิออ่น หนิแกรนติ ราคาต  าสุด  34/2563  /

 /600  บาท  /600  บาท  21 ตุลาคม 2562  /
๓๖ จ้างซ่อมชุดตรวจหู 800.00         800.00         เฉพาะเจาะจง บ. เมดิคอล จ ากดั บ. เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  32/2563  /

 /800  บาท  /800  บาท  18 ตุลาคม 2562  /
๓๗ ซ้ือวัสดุครุภณัฑ์กอ่สร้าง 5,136.00       5,136.00       เฉพาะเจาะจง  บ. ช. สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั  บ. ช. สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  54/2563  /

 / 5,136  บาท  / 5,136  บาท  17 ตุลาคม 2562  /
๓๘ ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 18,153.62     18,153.62     เฉพาะเจาะจง  บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด  45/2563  /

 /18,153.62  บาท  /18,153.62  บาท  25 ตุลาคม 2562  /
๓๙ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 11,900.00     11,900.00     เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  35/2563  /

 /11,900  บาท  /11,900  บาท  21 ตุลาคม 2562  /
๔๐ ซ้ือวัสดุบริโภค 10,670.00     10,670.00     เฉพาะเจาะจง อนัซอหรี  มะแอเคียน อนัซอหรี  มะแอเคียน ราคาต  าสุด  37/2563  /

 /10,670  บาท  /10,670  บาท  22 ตุลาคม 2562  /



๔๑ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง สตูลออ๊กซิเย่น สตูลออ๊กซิเย่น ราคาต  าสุด  55/2563  /
 /5,000  บาท  /5,000  บาท  30 ตุลาคม 2562  /

๔๒ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,350.00       3,350.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  43/2563  /
 /3,350  บาท  /3,350  บาท  25 ตุลาคม 2562  /

๔๓ จ้างติดต้ังระบบแลนและไฟ 13,190.00     13,190.00     เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  44/2563  /
 /13,190 บาท  /13,190 บาท  25 ตุลาคม 2562  /

๔๔ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 22,000.00     22,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  42/2563  /
 /22,000  บาท  /22,000  บาท  25 ตุลาคม 2562  /

 /
๔๕ จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที แพทย์แผนไทย12,420.00     12,420.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /

 /12,420  บาท  /12,420  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
๔๖ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที แพทย์แผนไทยเพิ มเติม2,400.00       2,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /

 /2,400  บาท  /2,400  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
๔๗ จ้างเหมาบริการพนกังานท าความสะอาด7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวบดีาด  เจะพร นางสาวบดีาด  เจะพร ราคาต  าสุด  สต 4/2563  /

 /7,500  บาท  /7,500  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
๔๘ จ้างเหมาบริการพนกังานพสัดุ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเจ๊ะอนิตัน  โกบปเุลา นางสาวเจ๊ะอนิตัน  โกบปเุลา ราคาต  าสุด  สต 3/2563  /

 /9,600  บาท  /9,600  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
๔๙ จ้างเหมาบริการงานเทคนคิการแพทย์18,200.00     18,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  สต 1/2563  /

 /18,200  บาท  /18,200  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
๕๐ จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสวน 13,500.00     13,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช ราคาต  าสุด  สต 5/2563  /

 /13,500 บาท  /13,500 บาท  1 ตุลาคม 2562  /
๕๑ จ้างเหมาบริการงานการแพทย์และรังสีเทคนคิ6,510.00       6,510.00       เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ  ดุสงัด นายธนาวุฒิ  ดุสงัด ราคาต  าสุด  796/2562  /

  /6,510  บาท   /6,510  บาท  30 กนัยายน 2562  /
๕๒ จ้างเหมาบริการพนกังานบริการผู้ปว่ย7,750.00       7,750.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ แดงงาม นายประสิทธิ ์ แดงงาม ราคาต  าสุด  797/2562  /

 /7,750  บาท  /7,750  บาท  30 กนัยายน 2562  /
๕๓ จ้างเหมาพนกังานประกอบอาหาร7,130.00       7,130.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี  หมนัเหม นางสาวสุมาลี  หมนัเหม ราคาต  าสุด  799/2562  /

 /7,130  บาท  /7,130  บาท  30 กนัยายน 2562  /
๕๔ จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย 6,820.00       6,820.00       เฉพาะเจาะจง นายสุไลมาน  หลีเยาว์ นายสุไลมาน  หลีเยาว์ ราคาต  าสุด  798/2562  /

 /6,820  บาท  /6,820  บาท  30 กนัยายน 2562  /



๕๕ จ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้ 4,960.00       4,960.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย ราคาต  าสุด  800/2562  /
 /4,960 บาท  /4,960 บาท  30 กนัยายน 2562  /

๕๖ จ้างเหมาบริการเทคนคิการแพทย์เพิ มเติม12,050.00     12,050.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  1/2563  /
 /12,050 บาท  /12,050 บาท  1 ตุลาคม 2562  /

๕๗ จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ 5,010.00       5,010.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส  ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  36/2563  /
 /5,010  บาท  /5,010  บาท  21 ตุลาคม 2562  /

๕๘ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 23,520.00     23,520.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า  ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  22/2563  /
 /23,520  บาท  /23,520  บาท  8 ตุลาคม 2562  /

๕๙ ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 20,000.68     20,000.68     เฉพาะเจาะจง หจก. สตูลปโิตรเลียม หจก. สตูลปโิตรเลียม ราคาต  าสุด  802/2562  /
 /20,000.68  บาท  /20,000.68  บาท  30 กนัยายน 2562  /

๖๐ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง โชคทวี โชคทวี ราคาต  าสุด  68/2563  /
 /1,800  บาท  /1,800  บาท  10 ตุลาคม 2562  /

 /
๖๑ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 5,068.00       5,068.00       เฉพาะเจาะจง  บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)  บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) ราคาต  าสุด  70/2563  /

 /5,068 บาท  /5,068 บาท  15 ตุลาคม 2562  /
๖๒ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 990.00         900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเส้นด้าย ร้านเส้นด้าย ราคาต  าสุด  69/2563  /

 /990  บาท  /990  บาท  10 ตุลาคม 2562  /
๑ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12,500.00     12,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  46/2563  /

 /12,500  บาท  /12,500  บาท  28 ตุลาคม 2562  /
๒ ซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 4,190.00       4,190.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  51/2563  /

 /4,190  บาท  /4,190  บาท  28 ตุลาคม 2562  /
๓ ซ้ือวัสดุส านกังาน 11,744.00     11,744.00     เฉพาะเจาะจง  กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์  กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ ราคาต  าสุด  47/2563  /

 /11,744  บาท  /11,744  บาท  28 ตุลาคม 2562  /
๔ จ้างติดต้ังโคมไฟสะทอ้นแสงหลอดคู่3,360.00       3,360.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส  ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  38/2563  /

 /3,360  บาท  /3,360  บาท  24 ตุลาคม 2562  /
๕ ซ้ือวัสดุทางการเกษตร 2,180.00       2,180.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นสวนการเกษตร ร้านบา้นสวนการเกษตร ราคาต  าสุด  66/2563  /

 /2,180  บาท  /2,180  บาท  5 พฤศจิกายน 2562  /
๖ ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,070.00       2,070.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  39/2563  /

 /2,070  บาท  /2,070  บาท  24 ตุลาคม 2562  /



๗ ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 11,280.00     11,280.00     เฉพาะเจาะจง บ.อนิเกรส โอเอ (หาดใหญ)่ จ ากดั บ.อนิเกรส โอเอ (หาดใหญ)่ จ ากดั ราคาต  าสุด  49/2563  /
 /11,280  บาท  /11,280  บาท  28 ตุลาคม 2562  /

๘ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 2,470.00       2,470.00       เฉพาะเจาะจง บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  74/2563  /
 /2,470  บาท  /2,470  บาท  7 พฤศจิกายน 2562  /

๙ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. ทอ็ป เวิร์ล เทรด จ ากดั บ. ทอ็ป เวิร์ล เทรด จ ากดั ราคาต  าสุด  73/2563  /
 /4,500  บาท  /4,500  บาท  7 พฤศจิกายน 2562  /

๑๐ ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 4,720.00       4,720.00       เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  75/2563  /
 /4,720  บาท  /4,720  บาท  7 พฤศจิกายน 2562  /

๑๑ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 93,009.11     93,009.11     เฉพาะเจาะจง บ. เซ้าเทอร์นลิควิด ออ๊กซิเย่น จ ากดั บ. เซ้าเทอร์นลิควิด ออ๊กซิเย่น จ ากดั ราคาต  าสุด 67/2563  /
 /93,009.11  บาท  /93,009.11  บาท  5 พฤศจิกายน 2562  /

๑๒ เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง เจษฎา  เซอร์วิส เจษฎา  เซอร์วิส ราคาต  าสุด  30/2563  /
 /3,000  บาท  /3,000  บาท   17 ตุลาคม 2562  /

 /
๑๓ ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 900.00         900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูลหจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูล ราคาต  าสุด  65/2563  /

 /900  บาท  /900  บาท  5 พฤศจิกายน 2562  /
๑๔ จ้างซ่อมเพดานอาคารผู้ปว่ยใน 2,981.00       2,981.00       เฉพาะเจาะจง  นายศุภสิน  เนยีมเล็ก  นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  40/2563  /

 /2,981  บาท  /2,981  บาท  24 ตุลาคม 2562  /
๑๕ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2,990.00       2,990.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  53/2563  /

 /2,990  บาท  /2,990  บาท  28 ตุลาคม 2562  /
๑๖ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2,990.00       2,990.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  52/2563  /

 /2,990  บาท  /2,990  บาท  28 ตุลาคม 2562  /
๑๗ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 11,900.00     11,900.00     เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  48/2563  /

 /11,900  บาท  /11,900  บาท  28 ตุลาคม 2562  /
๑๘ จ้างซ่อมบ ารุงสัญญาณไฟฉุกเฉินหน้าห้องตรวจ19,500.00     19,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  71/2563  /

 /19,500  บาท  /19,500  บาท  6 พฤศจิกายน 2562  /
๑๙ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,870.00       9,780.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  76/2563  /

 /9,870  บาท  /9,870  บาท  8 พฤศจิกายน 2562  /
๒๐ ซ้ือวัสดุส านกังาน 11,543.00     11,543.00     เฉพาะเจาะจง กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ ราคาต  าสุด  77/2563  /

 /11,543  บาท  /11,543  บาท  8 พฤศจิกายน 2562  /



๒๑ ซ้ือวัสดุส านกังาน 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูลหจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูล ราคาต  าสุด  72/2563  /
 /7,500  บาท  /7,500  บาท  6 พฤศจิกายน 2562  /

๒๒ ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 540.00         540.00         เฉพาะเจาะจง กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ ราคาต  าสุด  78/2563  /
 /540  บาท  /540  บาท  8 พฤศจิกายน 2562  /

๒๓ จ้างติดต้ังกล่องไฟหนา้หอ้ง X-RAY6,490.00       6,490.00       เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  81/2563  /
 /6,490  บาท  /6,490  บาท  15 พฤศจิกายน 2562  /

๒๔ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,395.00       2,395.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  79/2563  /
 /2,395  บาท  /2,395  บาท  8 พฤศจิกายน 2562  /

๒๕ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,990.00       3,990.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  84/2563  /
 /3,990  บาท  /3,990  บาท  15 พฤศจิกายน 2562  /

๒๖ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 32,300.00     32,300.00     เฉพาะเจาะจง  บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั  บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั ราคาต  าสุด  80/2563  /
 /32,300  บาท  /32,300  บาท  15 พฤศจิกายน 2562  /

๒๗ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1,790.00       1,790.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  83/2563  /
 /1,790  บาท  /1,790  บาท  15 พฤศจิกายน 2562  /

๒๘ ซ้ือวัสดุบริโภค 5,300.00       5,300.00       เฉพาะเจาะจง  บ. มา - จัสมนิ จ ากดั  บ. มา - จัสมนิ จ ากดั ราคาต  าสุด  82/2563  /
 /5,300  บาท  /5,300  บาท  15 พฤศจิกายน 2562  /

 /
๒๙ จ้างซ่อมปั๊มน้ า 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  94/2563  /

/5,000  บาท /5,000  บาท  19 พฤศจิกายน 2562  /
๓๐ จ้างร้ือ ย้าย และติดต้ังบอ่บ าบดัน้ าเสีย8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  93/2563  /

 /8,000  บาท  /8,000  บาท  19 พฤศจิกายน 2562  /
๓๑ ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 1,450.00       1,450.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  85/2563  /

 /1,450  บาท  /1,450  บาท  15 พฤศจิกายน 2562  /
๓๒ ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 3,199.30       3,199.30       เฉพาะเจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  86/2563  /

 /3,199.30  บาท  /3,199.30  บาท  15 พฤศจิกายน 2562  /
๓๓ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 1,020.00       1,020.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  96/2563  /

 /1,020  บาท  /1,020  บาท  25 พฤศจิกายน 2562  /
๓๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน 609.00         609.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  100/2563  /

 /609  บาท  /609  บาท  26 พฤศจิกายน 2562  /



๓๕ ซ้ือวัสดุการเกษตร 535.00         535.00         เฉพาะเจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  92/2563  /
 /535  บาท  /535  บาท  19 พฤศจิกายน 2562  /

๓๖ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 790.00         790.00         เฉพาะเจาะจง กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ ราคาต  าสุด  101/2563  /
 /790  บาท  /790  บาท  26 พฤศจิกายน 2562  /

๓๗ จ้างเหมาเจ้าหนา้ที แพทย์แผนไทย12,420.00     12,420.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /
 /12,420  บาท  /12,420  บาท  1 ตุลาคม 2562  /

๓๘ จ้างเหมาเจ้าหนา้ที แพทย์แผนไทยเพิ มเติม1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /
 /1,800  บาท  /1,800  บาท  1 ตุลาคม 2562  /

๓๙ จ้างเหมาเจ้าพนกังานพสัดุ 6,280.00       6,280.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเจ๊ะอนิตัน  โกบปเุลา นางสาวเจ๊ะอนิตัน  โกบปเุลา ราคาต  าสุด  สต 3/2563  /
 /9,280  บาท  /9,280  บาท  1 ตุลาคม 2562  /

๔๐ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลสวน13,500.00     13,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช ราคาต  าสุด  สต 5/2563  /
  /13,500  บาท   /13,500  บาท  1 ตุลาคม 2562  /

๔๑ จ้างเหมาบริการนกัเทคนคิการแพทย์17,593.00     17,593.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  สต 1/2563  /
 /17,593  บาท  /17,593  บาท  1 ตุลาคม 2562  /

๔๒ จ้างเหมาพนกังานท าความสะอาด7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวบดีาด  เจะพร นางสาวบดีาด  เจะพร ราคาต  าสุด  สต 4/2563  /
 /7,500  บาท  /7,500  บาท  1 ตุลาคม 2562  /

๔๓ จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย 6,200.00       6,200.00       เฉพาะเจาะจง นายสุไลมาน  หลีเยาว์ นายสุไลมาน  หลีเยาว์ ราคาต  าสุด  62/2563  /
 /6,200  บาท  /6,200  บาท  31 ตุลาคม 2562  /

๔๔ จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย 5,890.00       5,890.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ แดงงาม นายประสิทธิ ์ แดงงาม ราคาต  าสุด  61/2563  /
 /5,890  บาท  /5,890  บาท  31 ตุลาคม 2562  /

๔๕ จ้างเหมาพนกังานประกอบอาหาร5,890.00       5,890.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี  หมนัเหม นางสาวสุมาลี  หมนัเหม ราคาต  าสุด  59/2563  /
 /5,890  บาท  /5,890  บาท  31 ตุลาคม 2562  /

๔๖ จ้างเหมาพนกังานการแพทย์และรังสีเทคนคิ6,510.00       6,510.00       เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ  ดุสงัด นายธนาวุฒิ  ดุสงัด ราคาต  าสุด  60/2563  /
 /6,510  บาท  /6,510  บาท  31 ตุลาคม 2562  /

๔๗ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข3้,720.00       3,720.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย ราคาต  าสุด  58/2563  /
 /3,720  บาท  /3,720  บาท  31 ตุลาคม 2562  /

๔๘ จ้างซ่อมเปลี ยนดะไหล่OUTLET OXYGEN56,000.00     56,000.00     เฉพาะเจาะจงบ. โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ ง(ประเทศไทย)จ ากัดบ. โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ ง(ประเทศไทย)จ ากัดราคาต  าสุด  102/2563  /
 /56,000  บาท  /56,000  บาท  26 พฤศจิกายน 2562  /

๔๙ จ้างเหมาบริการนกัเทคนคิการแพทย์เพิ มเติม11,650.00     11,650.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด สต 1/2563  /



/11,650  บาท /11,650  บาท 1  ตุลาคม 2562  /
๕๐ ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 21,376.24     21,376.24     เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลปโิตรเลียม หจก.สตูลปโิตรเลียม ราคาต  าสุด 64/2563  /

/21,376.24  บาท /21,376.24  บาท 31 ตุลาคม 2562  /
๕๑ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120.00         120.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลปโิตรเลียม หจก.สตูลปโิตรเลียม ราคาต  าสุด 88/2563  /

/120  บาท /120  บาท 31 ตุลาคม 2562  /
1  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  95/2563  /

 /250  บาท  /250  บาท  25 พฤศจิกายน 2562  /
2 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,220.00       1,220.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  98/2563  /

 /1,220  บาท  /1,220  บาท  25 พฤศจิกายน 2562  /
3 ซ้ือวัสดุส านกังาน 1,625.00       1,625.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านฉลุงเครื องเขียน  ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  99/2563  /

 /1,625  บาท  /1,625  บาท  26 พฤศจิกายน 2562  /
4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,685.25       1,685.25       เฉพาะเจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  104/2563  /

 /1,685.25  /1,685.25  29 พฤศจิกายน 2562  /
5 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื องอบระบบแก๊ส4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) จ ากดั บ. น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) จ ากดั ราคาต  าสุด  120/2563  /

 /4,000  บาท  /4,000  บาท  12 ธันวาคม 2562  /
6 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 1,450.00       1,450.00       เฉพาะเจาะจง บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  121/2563  /

 /1,450  บาท  /1,450  บาท  12 ธันวาคม 2562  /
7 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 24,250.00     24,250.00     เฉพาะเจาะจง เกรท คลินกิ เกรท คลินกิ ราคาต  าสุด  128/2563  /

 /24,250  บาท  /24,250  บาท  13 ธันวาคม 2562  /
8 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  124/2563  /

 /2,500  บาท  /2,500  บาท  12 ธันวาคม 2562  /
9 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 2,200.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากดั บ. ทริมเมอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด  123/2563  /

 /2,200  บาท  /2,200  บาท  12 ธันวาคม 2562  /
10 จ้างซ่อมบ ารุงระบบประปาแฟลต 13,195.00       3,195.00       เฉพาะเจาะจง นายศุภสิน  เนยีมเล็ก นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  112/2563  /

 /3,195  บาท  /3,195  บาท  2 ธันวาคม 2562  /
11 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 3,800.00       3,800.00       เฉพาะเจาะจง บ. ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดับ. ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั ราคาต  าสุด  126/2563  /

 /3,800  บาท  /3,800  บาท  13 ธันวาคม 2562  /
 /

12 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 4,320.00       4,320.00       เฉพาะเจาะจง บ. ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดับ. ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั ราคาต  าสุด  127/2563  /



 /4,320  บาท  /4,320  บาท  13 ธันวาคม 2562  /
13 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 6,860.00       6,860.00       เฉพาะเจาะจง บ. ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากดั บ. ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด  132/2563  /

 /6,860  บาท  /6,860  บาท  17 ธันวาคม 2562  /
14 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 9,680.00       9,680.00       เฉพาะเจาะจง บ. ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากดั บ. ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด  118/2563  /

 /9,680  บาท  /9,680  บาท  4 ธันวาคม 2562  /
15 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 9,320.00       9,320.00       เฉพาะเจาะจง บ. ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากดั บ. ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด  119/2563  /

 /9,320  บาท  /9,320  บาท  4 ธันวาคม 2562  /
17 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง เจษฎา เซอร์วิส เจษฎา เซอร์วิส ราคาต  าสุด  89/2563  /

 /3,000  บาท  /3,000  บาท  18 พฤศจิกายน 2562  /
18 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั บ. อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  131/2563  /

 /4,500  บาท  /4,500  บาท  17 ธันวาคม 2562  /
19 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 3,200.00       3,200.00       เฉพาะเจาะจง สตูลออ๊กซิเย่น สตูลออ๊กซิเย่น ราคาต  าสุด  115/2563  /

 /3,200  บาท  /3,200  บาท  3 ธันวาคม 2562  /
20 ซ้ือวัสดุส านกังาน 890.00         890.00         เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  103/2563  /

 /890  บาท  /890  บาท  28 พฤศจิกายน 2562  /
21 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูลหจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูล ราคาต  าสุด  125/2563  /

 /8,000  บาท  /8,000  บาท  13 ธันวาคม 2562  /
22 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,160.00       6,160.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  113/2563  /

 /6,160  บาท  /6,160  บาท  2 ธันวาคม 2562  /
23 จ้างซ่อมบ ารุงเปลี ยนหวัจ่าย 7,225.80       7,225.80       เฉพาะเจาะจงบ. โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ ง(ประเทศไทย)จก.บ. โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ ง(ประเทศไทย)จก.ราคาต  าสุด  114/2563  /

OUTLET OXYGEN  /7,225.80  บาท  /7,225.80  บาท  3 ธันวาคม 2562  /
24 จ้างซ่อมเปลี ยนประตูหอ้งพกั 6,770.00       6,770.00       เฉพาะเจาะจง นายศุภสิน  เนยีมเล็ก นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  116/2563  /

 /6,770  บาท  /6,770  บาท  4 ธันวาคม 2562  /
25 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 8,025.00       8,025.00       เฉพาะเจาะจง บ. สยามซายเอนเทยี จ ากดั บ. สยามซายเอนเทยี จ ากดั ราคาต  าสุด  129/2563  /

 /8,025  บาท  /8,025  บาท  13 ธันวาคม 2562  /
26 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง เอส ท ีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส เอส ท ีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  122/2563  /

 /1,200  บาท  /1,200  บาท  12 ธันวาคม 2562  /
27 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องSyringe pump2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั บ. เค พ ีจี อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั ราคาต  าสุด  136/2563  /

 /2,500  บาท  /2,500  บาท  20 ธันวาคม 2562  /



28 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 367.00         367.00         เฉพาะเจาะจง อนัซอหรี  มะแอเคียน อนัซอหรี  มะแอเคียน ราคาต  าสุด  117/2563  /
 /367  บาท  /367  บาท  4 ธันวาคม 2562  /

29 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,165.00       7,165.00       เฉพาะเจาะจง อนัซอหรี  มะแอเคียน อนัซอหรี  มะแอเคียน ราคาต  าสุด  117/2563  /
 /7,165  บาท  /7,165  บาท  4 ธันวาคม 2562  /

30 ซ้ือวัสดุบริโภค 5,300.00       5,300.00       เฉพาะเจาะจง บ. มา-จัสมนิ จ ากดั บ. มา-จัสมนิ จ ากดั ราคาต  าสุด  134/2563  /
 /5,300  บาท  /5,300  บาท  16 ธันวาคม 2562  /

31 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,220.00       1,220.00       เฉพาะเจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  98/2563  /
 /1,220  บาท  /1,220  บาท  25 พฤศจิกายน 2562  /

32 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,685.25       1,685.25       เฉพาะเจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  104/2563  /
 /1,685.25  บาท  /1,685.25  บาท  29 พฤศจิกายน 2562  /

33 ซ้ือวัสดุส านกังาน 1,625.00       1,625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  99/2563  /
 /1,625  บาท  /1,625  บาท  26 พฤศจิกายน 2562  /

34 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  95/2563  /
 /250  บาท  /250  บาท  25 พฤศจิกายน 2562  /

35 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 17,821.65     17,821.65     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สตูลปโิตรเลียม หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สตูลปโิตรเลียม ราคาต  าสุด  111/2563  /
 /17,821.65  บาท  /17,821.65  บาท  29 พฤศจิกายน 2562  /

36 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 5,600.00       5,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทอ็ป เวิร์ล เทรด จ ากดั บ.ทอ็ป เวิร์ล เทรด จ ากดั ราคาต  าสุด  140/2563  /
 /5,600  บาท  /5,600  บาท  17 ธันวาคม 2562  /

37 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 5,510.00       5,510.00       เฉพาะเจาะจง บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  135/2563  /
 /5,510  บาท  /5,510  บาท  16 ธันวาคม 2562  /

38 ซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 21,750.00     21,750.00     เฉพาะเจาะจง บ. เมส เทรดด้ิง จ ากดั บ. เมส เทรดด้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด  130/2563  /
 /21,750  บาท  /21,750  บาท  13 ธันวาคม 2562  /

39 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 49,500.00     49,500.00     เฉพาะเจาะจง บ. เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเทม็ จ ากดั บ. เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเทม็ จ ากดั ราคาต  าสุด  139/2563  /
 /49,500  บาท  /49,500  บาท  17 ธันวาคม 2562  /

40 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 5,580.00       5,580.00       เฉพาะเจาะจง บ. โพส เฮลท ์แคร์ จ ากดั บ. โพส เฮลท ์แคร์ จ ากดั ราคาต  าสุด  144/2563  /
 /5,580  บาท  /5,580  บาท  20 ธันวาคม 2562  /

41 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 41,045.00     41,045.00     เฉพาะเจาะจง  บ. ไทยกอ๊ส จ ากดั  บ. ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาต  าสุด  142/2563  /
 /41,045  บาท  /41,045  บาท  18 ธันวาคม 2562  /

42 จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ7,480.00       7,480.00       เฉพาะเจาะจง  บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั  บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั ราคาต  าสุด  110/2563  /



 /7,480  บาท  /7,480  บาท  2 ธันวาคม 2562  /
43 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 8,560.00       8,560.00       เฉพาะเจาะจง  บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั  บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาต  าสุด  145/2563  /

 /8,560  บาท  /8,560  บาท  23 ธันวาคม 2562  /
44 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 9,587.20       9,587.20       เฉพาะเจาะจง  บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั  บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาต  าสุด  146/2563  /

 /9,587.20  บาท  /9,587.20  บาท  23 ธันวาคม 2562  /
45 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,500.00       9,500.00       เฉพาะเจาะจง  หจก. พ.ีเค.คลีนเนอร์  หจก. พ.ีเค.คลีนเนอร์ ราคาต  าสุด  141/2563  /

 /9,500  บาท  /9,500  บาท  17 ธันวาคม 2562  /
48 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องมอืแพทย์ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง  บ. ทอ็ป เวิร์ล เทรด จ ากดั  บ. ทอ็ป เวิร์ล เทรด จ ากดั ราคาต  าสุด  133/2563  /

 /10,000  บาท  /10,000  บาท  4 ธันวาคม 2562  /
49 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที แพทย์แผนไทย11,217.00     11,217.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /

 /11,217  บาท  /11,217  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
50 จ้างเหมาเจ้าหน้าที แพทย์แผนไทยเพิ มเติม1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /

 /1,800  บาท  /1,800  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
51 จ้างเหมาเจ้าพนกังานพสัดุ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเจ๊ะอนิตัน  โกบปเุลา นางสาวเจ๊ะอนิตัน  โกบปเุลา ราคาต  าสุด  สต 3/2563  /

 /9,600  บาท  /9,600  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
52 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลสวน13,500.00     13,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช ราคาต  าสุด  สต 5/2563  /

 /13,500  บาท  /13,500  บาท  1  ตุลาคม 2562  /
53 จ้างเหมาบริการนกัเทคนคิการแพทย์16,500.00     16,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  สต 1/2563  /

 /16,500  บาท  /16,500  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
54 จ้างเหมาพนกังานท าความสะอาด7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวบดีาด  เจะพร นางสาวบดีาด  เจะพร ราคาต  าสุด  สต 4/2563  /

 /7,500  บาท  /7,500  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
55 จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย 5,580.00       5,580.00       เฉพาะเจาะจง นายสุไลมาน  หลีเยาว์ นายสุไลมาน  หลีเยาว์ ราคาต  าสุด  105/2563  /

 /5,580  บาท  /5,580  บาท  29 พฤศจิกายน 2562  /
56 จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย 7,130.00       7,130.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ แดงงาม นายประสิทธิ ์ แดงงาม ราคาต  าสุด  106/2563  /

 /7,130  บาท  /7,130  บาท  29 พฤศจิกายน 2562  /
57 จ้างเหมาพนกังานประกอบอาหาร5,580.00       5,580.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี  หมนัเหม นางสาวสุมาลี  หมนัเหม ราคาต  าสุด 108/2563  /

 /5,580  บาท  /5,580  บาท  29 พฤศจิกายน 2562  /
58 จ้างเหมาพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค5,580.00       5,580.00       เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ  ดุสงัด นายธนาวุฒิ  ดุสงัด ราคาต  าสุด 107/2563  /

 /5,580  บาท  /5,580  บาท  29 พฤศจิกายน 2562  /



59 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข6้,820.00       3,820.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย ราคาต  าสุด  109/2563  /
 /6,820  บาท  /6,820  บาท  29 พฤศจิกายน 2562  /

60 จ้างเหมาบริการนักเทคนิคการแพทย์เพิ มเติม18,200.00     18,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  สต 1/2563  /
 /18,200  บาท  /18,200  บาท  1 ตุลาคม 2562  /

61 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 11,650.00     11,650.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทริมเมอร์ จ ากดั บ.ทริมเมอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด  143/2563  /
 /11,650  บาท  /11,650  บาท  18 ธันวาคม 2562  /

62 ซ้ือวัสดุบริโภค 28,696.00     28,696.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลีณา  นาราวัน นางสาวมาลีณา  นาราวัน ราคาต  าสุด  /
 /28,696  บาท  /28,696  บาท  /

63 จ้างซ่อมระบบไฟฟา้อาคารแฟลต 1,214,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  147/2563  /
 /14,000  บาท  /14,000  บาท  18 ธันวาคม 2562  /

64 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  148/2563  /
 /2,500  บาท  /2,500  บาท  18 ธันวาคม 2562  /

๑ ซ้ือวัสดุทางการเกษตร 577.80       577.80       เจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  137/2563  /
 /577.80  บาท  /577.80  บาท  24 ธันวาคม 2562  /

๒ จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ3,800.00    3,800.00    เจาะจง  เอส ท ีแอร์ เซอร์วิส  เอส ท ีแอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  138/2563  /
 /3,800  บาท  /3,800  บาท  24 ธันวาคม 2562  /

๓ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 7,720.00    7,720.00    เจาะจง สตูลออ๊กซิเย่น สตูลออ๊กซิเย่น ราคาต  าสุด  157/2563  /
 /7,720  บาท  /7,720  บาท  8 มกราคม 2563  /

๔ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 36,490.00  36,490.00  เจาะจง ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  149/2563  /
 /36,490  บาท  /36,490  บาท  7 มกราคม 2563  /

๕ จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศรถยนต์6,500.00    6,500.00    เจาะจง เอสดี  ประดับยนต์ เอสดี  ประดับยนต์ ราคาต  าสุด  153/2563  /
 /6,500  บาท  /6,500  บาท  7 มกราคม 2563  /

๖ จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 6,116.66    6,116.66    เจาะจง บ. พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขาสตูล บ. พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขาสตูล ราคาต  าสุด  151/2563  /
 /6,116.66  บาท  /6,116.66  บาท  7 มกราคม 2563  /

๗ จ้างผลิตสื อประชาสัมพนัธ์ 300.00       300.00       เจาะจง อกัษรทอง 2 หนิออ่น หนิแกรนติ อกัษรทอง 2 หนิออ่น หนิแกรนติ ราคาต  าสุด  159/2563  /
 /300  บาท  /300  บาท  8 มกราคม 2563  /

๘ จ้างเปลี ยนรางน้ า 18,575.00  18,575.00  เจาะจง นายศุภสิน  เนยีมเล็ก นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  172/2563  /
 /18,575  บาท  /18,575  บาท  10 มกราคม 2563  /

๙ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 13,200.00  13,200.00  เจาะจง บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั บริษทั เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั ราคาต  าสุด  176/2563  /



 /13,200  บาท  /13,200  บาท  14 มกราคม 2563  /
๑๐ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 45,000.00  45,000.00  เจาะจง บ. น าวิวัฒนก์ารช่าง(1992) จ ากดั บ. น าวิวัฒนก์ารช่าง(1992) จ ากดั ราคาต  าสุด  177/2563  /

 /45,000  บาท  /45,000  บาท  15 มกราคม 2563  /
๑๑ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 7,250.00    7,250.00    เจาะจง บ. ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดับ. ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั ราคาต  าสุด  180/2563  /

 /7,250  บาท  /7,250  บาท  16 มกราคม 2563  /
๑๒ ซ้ือวัสดุส านกังาน 5,800.00    5,800.00    เจาะจง ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  181/2563  /

 /5,800  บาท  /5,800  บาท  16 มกราคม 2563  /
๑๓ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 7,800.00    7,800.00    เจาะจง บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั ราคาต  าสุด   182/2563  /

 /7,800  บาท  /7,800  บาท  16 มกราคม 2563  /
๑๔ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 9,550.00    9,550.00    เจาะจง บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  187/2563  /

 /9,550  บาท  /9,550  บาท  21 มกราคม 2563  /
๑๕ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 8,800.00    8,800.00    เจาะจง บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั บ. เบสท เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  188/2563  /

 /8,800  บาท  /8,800  บาท  21 มกราคม 2563  /
๑๖ ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 8,500.00    8,500.00    เจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  189/2563  /

 /8,500  บาท  /8,500  บาท  25 ธันวาคม 2562  /
๑๗ จ้างตรวจวิเคราะหน์้ า 10,432.50  10,432.50  เจาะจง บ. ฟกุเทยีนแลปแอนด์คอนซัลแตนท ์จก.บ. ฟกุเทยีนแลปแอนด์คอนซัลแตนท ์จก.ราคาต  าสุด  190/2563  /

 /10,432.50  /10,432.50  21 มกราคม 2563  /
๑๘ ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 4,900.00    4,900.00    เจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  191/2563  /

 /4,900  บาท  /4,900  บาท  13 มกราคม 2563  /
๑๙ จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 5,728.78    5,728.78    เจาะจง บ. พธิานพณิิชย์ จ ากดั สาขาสตูล บ. พธิานพณิิชย์ จ ากดั สาขาสตูล ราคาต  าสุด  195/2563  /

 /5,728.78  บาท  /5,728.78  บาท  24 มกราคม 2563  /
๒๐ ซ้ือวัสดุบริโภค 10,119.00  10,119.00  เจาะจง อนัซอหรี  มะแอเคียน อนัซอหรี  มะแอเคียน ราคาต  าสุด  196/2563  /

 /10,119  บาท  /10,119  บาท  16 มกราคม 2563  /
๒๑ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 332.00       332.00       เจาะจง อนัซอหรี  มะแอเคียน อนัซอหรี  มะแอเคียน ราคาต  าสุด  196/2563  /

 /332  บาท  /332  บาท  16 มกราคม 2563  /
๒๒ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 2,924.00    2,924.00    เจาะจง สกายบวิต้ี สกายบวิต้ี ราคาต  าสุด  170/2563  /

 /2,924  บาท  /2,924  บาท  10 มกราคม 2563  /
๒๓ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 159.00       159.00       เจาะจง  ร้านนนัทวัน  ร้านนนัทวัน ราคาต  าสุด  171/2563  /

 /159  บาท  /159  บาท  10 มกราคม 2563  /



๒๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน 16,100.00  16,100.00  เจาะจง กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ ราคาต  าสุด  150/2563  /
 /16,100  บาท  /16,100  บาท  7 มกราคม 2563  /

๒๕ จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ2,750.00    2,750.00    เจาะจง คลินคิไฟฟา้ คลินคิไฟฟา้ ราคาต  าสุด  185/2563  /
 /2,750  บาท  /2,750  บาท  21 มกราคม 2563  /

26 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,400.00    1,400.00    เจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  179/2563  /
 /1,400  บาท  /1,400  บาท  15 มกราคม 2563  /

27 จ้างติดต้ังพดัลมดูดอากาศ 1,500.00    1,500.00    เจาะจง คลินคิไฟฟา้ คลินคิไฟฟา้ ราคาต  าสุด  186/2563  /
 /1,500  บาท  /1,500  บาท  21 มกราคม 2563  /

28 จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ10,460.00  10,460.00  เจาะจง บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั ราคาต  าสุด  184/2563  /
 /10,460  บาท  /10,460  บาท  6 มกราคม 2563  /

29 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 14,000.00  14,000.00  เจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดิยางยนต์สตูล หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดิยางยนต์สตูล ราคาต  าสุด  158/2563  /
 /14,000  บาท  /14,000  บาท  8 มกราคม 2563  /

30 จ้างผลิตสื อประชาสัมพนัธ์ 500.00       500.00       เจาะจง อกัษรทอง 2 หนิออ่น หนิแกรนติ อกัษรทอง 2 หนิออ่น หนิแกรนติ ราคาต  าสุด  174/2563  /
 /500  บาท  /500  บาท  13 มกราคม 2563  /

31 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 360.00       360.00       เจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  173/2563  /
 /360  บาท  /360  บาท  13 มกราคม 2563  /

32 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 1,819.00    1,819.00    เจาะจง ร้านศุภมาศ พที ีแอนด์ สปอร์ต ร้านศุภมาศ พที ีแอนด์ สปอร์ต ราคาต  าสุด  178/2563  /
 /1,819  บาท  /1,819  บาท  15 มกราคม 2563  /

33 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 14,000.00  14,000.00  เจาะจง หจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูลหจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูล ราคาต  าสุด  157/2563  /
 /14,000  บาท  /14,000  บาท  7 มกราคม 2563  /

34 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,800.00    7,800.00    เจาะจง หจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูลหจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูล ราคาต  าสุด  157/2563  /
 /7,800  บาท  /7,800  บาท  7 มกราคม 2563  /

35 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 17,900.00  17,900.00  เจาะจง หจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูลหจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูล ราคาต  าสุด  157/2563  /
 /17,900  บาท  /17,900  บาท  7 มกราคม 2563  /

36 จ้างเหมาเจ้าพนกังานธุรการ 7,432.25    7,432.25    เจาะจง นายเจ๊ะฮาลิต  ปะดุกา นายเจ๊ะฮาลิต  ปะดุกา ราคาต  าสุด  160/2563  /
 /7,432.25  บาท  /7,432.25  บาท  7 มกราคม 2563  /

37 จ้างเหมาบริการซักฟอก 4,030.00    4,030.00    เจาะจง ว่าที  ร.ต.สุวรรณ  นสิาและ ว่าที  ร.ต.สุวรรณ  นสิาและ ราคาต  าสุด  168/2563  /
 /4,030  บาท  /4,030  บาท  10 มกราคม 2563  /

38 จ้างเหมาเจ้าพนกังานพสัดุ 9,290.00    9,290.00    เจาะจง นางสาวเจ๊ะอนิตันร์  โกบปเุลา นางสาวเจ๊ะอนิตันร์  โกบปเุลา ราคาต  าสุด  สต 3/2563  /



 /9,290  บาท  /9,290  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
39 จ้างเหมาบริการด้านเทคนคิการแพทย์18,200.00  18,200.00  เจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  สต 1/2563  /

 /18,200  บาท  /18,200  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
40 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด7,500.00    7,500.00    เจาะจง นางสาวบดีาด  เจะพร นางสาวบดีาด  เจะพร ราคาต  าสุด  สต 4/2563  /

 /7,500  บาท  /7,500  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
41 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 9,500.00    9,500.00    เจาะจง หจก. เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก. เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต  าสุด   90/2563  /

 /9,500  บาท  /9,500  บาท  20 ธันวาคม 2562  /
42 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 6,250.00    6,250.00    เจาะจง หจก. เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก. เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต  าสุด  87/2563  /

 /6,250  บาท  /6,250  บาท  18 ธันวาคม 2562  /
43 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 7,200.00    7,200.00    เจาะจง หจก. เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก. เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต  าสุด  88/2563  /

 /7,200  บาท  /7,200  บาท  18 ธันวาคม 2562  /
44 จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ7,480.00    7,480.00    เจาะจง บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั ราคาต  าสุด  110/2563  /

 /7,480  บาท  /7,480  บาท  2 ธันวาคม 2562  /
45 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 23,700.00  23,700.00  เจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นเิจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นเิจอร์ 2 ราคาต  าสุด  155/2563  /

 /23,700  บาท  /23,700  บาท  8 มกราคม 2563  /
46 จ้างผลิตสื อประชาสัมพนัธ์ 27,700.00  27,700.00  เจาะจง ร้าน เมจิกอาย สตูดิโอ ร้าน เมจิกอาย สตูดิโอ ราคาต  าสุด  156/2563  /

 /27,700  บาท  /27,700  บาท  8 มกราคม 2563  /
47 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น23,659.76  23,659.76  เจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สตูลปโิตรเลียม หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สตูลปโิตรเลียม ราคาต  าสุด  167/2563  /

 /23,659.76  บาท  /23,659.76  บาท  27 ธันวาคม 2562  /
48 จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย6,510.00    6,510.00    เจาะจง นายสุไลมาน  หลีเยาว์ นายสุไลมาน  หลีเยาว์ ราคาต  าสุด  164/2563  /

 /6,510  บาท  /6,510  บาท  27 ธันวาคม 2562  /
49 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที แพทย์แผนไทย12,420.00  12,420.00  เจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /

 /12,420  บาท  /12,420  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
50 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าที แพทยแ์ผนไทย(เพิ มเติม)2,400.00    2,400.00    เจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /

 /2,400  บาท  /2,400  บาท  1 ตุลาคม 2562  /
51 จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย7,130.00    7,130.00    เจาะจง นายประสิทธิ ์ แดงงาม นายประสิทธิ ์ แดงงาม ราคาต  าสุด  165/2563  /

 /7,130  บาท  /7,130  บาท  27 ธันวาคม 2562  /
52 จ้างเหมาพนกังานประกอบอาหาร6,510.00    6,510.00    เจาะจง นางสาวสุมาลี  หมนัเหม นางสาวสุมาลี  หมนัเหม ราคาต  าสุด  162/2563  /

 /6,510  บาท  /6,510  บาท  27 ธันวาคม 2562  /



53 จ้างเหมาพนกังานการแพทย์และรังสี6,510.00    6,510.00    เจาะจง นายธนาวุฒิ  ดุสงัด นายธนาวุฒิ  ดุสงัด ราคาต  าสุด  163/2563  /
 /6,510  บาท  /6,510  บาท  27 ธันวาคม 2562  /

54 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้3,720.00    3,720.00    เจาะจง นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย ราคาต  าสุด  166/2563  /
  /3,720  บาท  /3,720  บาท  27 ธันวาคม 2562  /

55 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00    3,000.00    เจาะจง เจษฎา  เชอร์วิส เจษฎา  เชอร์วิส ราคาต  าสุด  183/2563  /
 /3,000  บาท  /3,000  บาท  18 ธันวาคม 2562  /

56 ซ้ือวัสดุส านกังาน 260.00       260.00       เจาะจง น้ าดื ม อลีฟ แอนด์ นาเดีย น้ าดื ม อลีฟ แอนด์ นาเดีย ราคาต  าสุด  169/2563  /
 /260  บาท  /260  บาท  10 มกราคม 2563  /

57 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 802.50       802.50       เจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  193/2563  /
 /802.50  บาท  /802.50  บาท  28 มกราคม 2563  /

58 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 577.80       577.80       เจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  192/2563  /
 /577.80  บาท  /577.80  บาท  17 มกราคม 2563  /

59 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,250.83    1,250.83    เจาะจง บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั บ. ช.สตูลวัสดุกอ่สร้าง 2004 จ ากดั ราคาต  าสุด  194/2563  /
 /1,250.83  บาท  /1,250.83  บาท  28 มกราคม 2563  /

60 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 9,183.33    9,183.33    เจาะจง บ. ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั บ. ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั ราคาต  าสุด  152/2563  /
 /9,183.33  บาท  /9,183.33  บาท  7 มกราคม 2563  /

61 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลสวน13,500.00  13,500.00  เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช ราคาต  าสุด  สต 5/2563  /
 /13,500  บาท  /13,500  บาท  1  ตุลาคม 2562  /

62 จา้งเหมาบริการด้านเทคนิคการแพทย์(เพิ มเติม)18,100.00  18,100.00  เจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  สต 1/2563  /
 /18,100  บาท  /18,100  บาท  1 ตุลาคม 2562  /

63 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 3,525.00    3,525.00    เจาะจง บ. แกส๊สมบรูณ์สตูล จ ากดั บ. แกส๊สมบรูณ์สตูล จ ากดั ราคาต  าสุด  216/2563  /
  /3,525  บาท  /3,525  บาท  27 มกราคม 2563  /

64 ซ้ือวัสดุบริโภค 30,821.00     30,821.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลีณา  นาราวัน นางสาวมาลีณา  นาราวัน ราคาต  าสุด  /
 /30,821  บาท  /30,821  บาท  /

๑ จ้างเหมาขนถ่ายสิ งปฏกิลู 4,900.00    4,900.00    เจาะจง ศุภชัย  บวัทอง ศุภชัย  บวัทอง ราคาต  าสุด  215/2563  /
 /4,900  บาท  /4,900  บาท  3 กมุภาพนัธ์ 2563  /

๒ จ้างเปดิซ่อมตู้แช่วัคซีน 2,600.00    2,600.00    เจาะจง ณรงค์แอร์ ณรงค์แอร์ ราคาต  าสุด  217/2563  /
 /2,600  บาท  /2,600  บาท  7 กมุภาพนัธ์ 2563  /

๓ จ้างซ่อมบ ารุงระบบประปาและระบบสุขาภิบาล3,112.00    3,112.00    เจาะจง  นายศุภสิน  เนยีมเล็ก  นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  219/2563  /



 /3,112  บาท  /3,112  บาท  7 กมุภาพนัธ์ 2563  /
๔ จ้างเหมาติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง4,925.00    4,925.00    เจาะจง ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  218/2563  /

 /4,925  บาท  /4,925  บาท  7 กมุภาพนัธ์ 2563  /
๕ ซ้ือวัสดุส านกังาน 960.00       960.00       เจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  220/2563  /

 /960  บาท  /960  บาท  11 กมุภาพนัธ์ 2563 /
๖ ซ้ือวัสดุทางการแทพย์ 1,819.00    1,819.00    เจาะจง ศุภมาศ พที ีแอนด์ สปอร์ต ศุภมาศ พที ีแอนด์ สปอร์ต ราคาต  าสุด  221/2563  /

 /1,819  บาท  /1,819  บาท  11 กมุภาพนัธ์ 2563 /
๗ จ้างเปลี ยนกระเบื้องหลังคาอาคาร76,170.00  76,170.00  เจาะจง นายศุภสิน  เนยีมเล็ก นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  212/2563  /

 /76,170  บาท  /76,170  บาท  6 กมุภาพนัธ์ 2563  /
๘ ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 40,000.00  40,000.00  เจาะจง ณรงค์แอร์ ณรงค์แอร์ ราคาต  าสุด  210/2563  /

 /40,000  บาท  /40,000  บาท  6 กมุภาพนัธ์ 2563  /
๙ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 20,490.00  20,490.00  เจาะจง  ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า  ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  208/2563  /

 /20,490  บาท  /20,490  บาท  31 มกราคม 2563  /
๑๐ ซ้ือวัสดุส านกังาน 10,919.00  10,919.00  เจาะจง กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ ราคาต  าสุด  209/2563  /

 /10,919  บาท  /10,919  บาท  31 มกราคม 2563  /
๑๑ จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ8,440.00    8,440.00    เจาะจง บ.ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั บ.ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั ราคาต  าสุด  191/2563  /

 /8,440  บาท  /8,440  บาท  3 มกราคม 2563  /
๑๒ จ้างเปลี ยนกระจกบานเกร็ด 2,700.00    2,700.00    เจาะจง นางดารารัตน ์ ต๊ะนา นางดารารัตน ์ ต๊ะนา ราคาต  าสุด  211/2563  /

 /2,700  บาท  /2,700  บาท  6 กมุภาพนัธ์ 2563  /

๑๓ ซ้ือวัสดุครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์24,480.00  2,480.00    เจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด 213/2563  /

 /24,480  บาท  /24,480  บาท  6 กมุภาพนัธ์ 2563  /

๑๔ จ้างซ่อมบ ารุงและเปลี ยนไฟส่องสว่าง12,066.00  12,066.00  เจาะจง ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  214/2563  /

 /12,066  บาท  /12,066  บาท  7 กมุภาพนัธ์ 2563  /

๑๕ จ้างทาสีเส้นจราจรและเปลี ยนบานประตู18,050.00  18,050.00  เจาะจง นายศุภสิน  เนยีมเล็ก นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  225/2563  /

 /18,050  บาท  /18,050  บาท  13 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๑๖ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 221.00       221.00       เจาะจง ร้านนทัวัน ร้านนทัวัน ราคาต  าสุด  234/2563  /

 /221  บาท  /221  บาท  19 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๑๗ ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,800.00    4,800.00    เจาะจง กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ กนัต์ฤทยั นานาภณัฑ์ ราคาต  าสุด  235/2563  /



 /4,800  บาท  /4,800  บาท  19 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๑๘ ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,570.00    5,570.00    เจาะจง บ. นายนค์อม จ ากดั บ. นายนค์อม จ ากดั ราคาต  าสุด  229/2563  /

 /5,570  บาท  /5,570  บาท  14 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๑๙ ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 10,170.00  10,170.00  เจาะจง บ.อนิเกรส โอเอ (หาดใหญ)่ จก. บ.อนิเกรส โอเอ (หาดใหญ)่ จก. ราคาต  าสุด  230/2563  /

 /10,170  บาท  /10,170  บาท  14 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๒๐ จ้างซ่อมบ ารุงเครื องเอกซ์เรย2์4,250.00  24,250.00  เจาะจง บ. ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั บ. ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั ราคาต  าสุด  233/2563  /

 /24,250  บาท  /24,250  บาท  19 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๒๑ จ้างเปลี ยนกระเบื้องหลังคาอาคารบริหาร73,830.00  73,830.00  เจาะจง นายศุภสิน  เนยีมเล็ก นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  236/2563  /

 /73,830  บาท  /73,830  บาท  20 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๒๒ ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 62,850.00  62,850.00  เจาะจง ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  231/2563  /

 /62,850  บาท  /62,850  บาท  17 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๒๓ ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 25,300.00  25,300.00  เจาะจง ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  237/2563  /

 /25,300  บาท  /25,300  บาท  20 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๒๔ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 9,300.00    9,300.00    เจาะจง สตูลออ๊กซิเย่น สตูลออ๊กซิเย่น ราคาต  าสุด  238/2563  /

 /9,300  บาท  /9,300  บาท  20 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๒๕ จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ4,600.00    4,600.00    เจาะจง เอส ท ีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส เอส ท ีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  240/2563  /

 /4,600  บาท  /4,600  บาท  21 กมุภาพนัธ์ 2563 /

26 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,125.00    1,125.00    เจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  222/2563  /

 /1,125  บาท  /1,125  บาท  12 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๒๗ จ้างทาสีเส้นจราจรและเปลี ยนบานประตู18,050.00  18,050.00  เจาะจง นายศุภสิน  เนยีมเล็ก นายศุภสิน  เนยีมเล็ก ราคาต  าสุด  225/2563  /

 /18,050  บาท  /18,050  บาท  13 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๒๘ จ้างซ่อมบ ารุงและเปลี ยนไฟส่องสว่าง เต้ารับ12,066.00  12,066.00  เจาะจง ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ร้านรักษค์อมพวิเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  214/2563  /

 /12,066  บาท  /12,066  บาท  7 กมุภาพนัธ์ 2563  /

๒๙ ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 1,600.00    1,600.00    เจาะจง หจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูลหจก. บา้นใหมเ่ฟอร์นเิจอร์ สาขาสตูล ราคาต  าสุด  223/2563  /

 /1,600  บาท  /1,600  บาท  12 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๓๐ เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00    3,000.00    เจาะจง เจษฎา เซอร์วิส เจษฎา เซอร์วิส ราคาต  าสุด  204/2563  /



  /3,000  บาท   /3,000  บาท  20 มกราคม 2563  /

๓๑ ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,000.00    3,000.00    เจาะจง หจก ดิยางยนต์สตูล หจก ดิยางยนต์สตูล ราคาต  าสุด  243/2563  /

 /3,000  บาท  /3,000  บาท  21 กมุภาพนัธ์ 2563 /

32 ซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 60,000.00  60,000.00  เจาะจง บ. อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั บ. อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด  246/2563  /

 /60,000  บาท  /60,000  บาท  24 กมุภาพนัธ์ 2563 /

33 จ้างซ่อมบ ารุงยูนติท าฟนั 19,500.00  19,500.00  เจาะจง  P - Service  P - Service ราคาต  าสุด  245/2563  /

 /19,500  บาท  /19,500  บาท  13 กมุภาพนัธ์ 2563 /

34 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,410.00    1,410.00    เจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  241/2563  /

 /1,410  บาท  /1,410  บาท  21 กมุภาพนัธ์ 2563 /

35 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ9,350.00    9,350.00    เจาะจง  เอส ท ีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส  เอส ท ีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด  244/2563  /

 /9,350  บาท  /9,350  บาท  21 กมุภาพนัธ์ 2563 /

36 ซ้ือวัสดุส านกังาน 1,411.00    1,411.00    เจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  232/2563  /

 /1,411  บาท  /1,411  บาท  17 กมุภาพนัธ์ 2563 /

37 ซ้ือวัสดุส านกังาน 3,549.00    3,549.00    เจาะจง ร้านฉลุงเครื องเขียน ร้านฉลุงเครื องเขียน ราคาต  าสุด  242/2563  /

 /3,549  บาท  /3,549  บาท  21 กมุภาพนัธ์ 2563 /

38 จ้างเหมาบริการซักฟอกเดือน กพ.636,510.00    6,510.00    เจาะจง ว่าที  ร้อยตรี สุวรรณ  นสิาและ ว่าที  ร้อยตรี สุวรรณ  นสิาและ ราคาต  าสุด  สต 8/2563  /

 /6,510  บาท  /6,510  บาท  13 มกราคม 2563  /

39 จ้างพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กพ.637,130.00    7,130.00    เจาะจง นายธนาวุฒิ  ดุสงัด นายธนาวุฒิ  ดุสงัด ราคาต  าสุด  200/2563  /

 /7,130  บาท  /7,130  บาท  31 มกราคม 2563  /

34 จ้างเหมาพนกังานประกอบอาหาร กพ.637,500.00    7,500.00    เจาะจง  นางสาวสุมาลี  หมนัเหม  นางสาวสุมาลี  หมนัเหม ราคาต  าสุด   สต 10/2563  /

 /7,500  บาท  /7,500  บาท  31 มกราคม 2563  /

35  จ้างเหมาบริการพนกังานพสัดุ กพ.639,600.00    9,600.00    เจาะจง นางสาวเจ๊ะอนิตัน  โกบปเุลา นางสาวเจ๊ะอนิตัน  โกบปเุลา ราคาต  าสุด  สต 3/2563  /

 /9,600  บาท  /9,600  บาท  1 ตุลาคม 2563  /

36 จ้างเหมาบริการพนกังานธุรการ กพ.639,600.00    9,600.00    เจาะจง นายเจ๊ะฮาลิต  ปะดุกา นายเจ๊ะฮาลิต  ปะดุกา ราคาต  าสุด  สต 9/2563  /

 /9,600  บาท  /9,600  บาท  31 มกราคม 2563  /

37 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด กพ.637,241.37    7,241.37    เจาะจง นางสาวบดีาด  เจะพร นางสาวบดีาด  เจะพร ราคาต  าสุด  สต 4/2563  /



 /7,241.37  บาท  /7,241.37  บาท  1 ตุลาคม 2563  /

38 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลสวน กพ.6313,500.00  13,500.00  เจาะจง นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช นายสุทธิชัย  วงศ์ฤคเวช ราคาต  าสุด  สต 5/2563  /

 /13,500  บาท  /13,500  บาท  1 ตุลาคม 2563  /

39 จ้างเหมาบริการนกัเทคนคิการแพทย์ กพ.6317,572.41  17,572.41  เจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  สต 1/2563  /

 /17,572.41  บาท  /17,572.41  บาท  1 ตุลาคม 2563  /

40 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที แพทย์แผนไทย กพ.6312,420.00  12,420.00  เจาะจง นางสาวฮูดา  แซะอาหลี นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /

 /12,420  บาท  /12,420  บาท  1 ตุลาคม 2563  /

41 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที แพทย์แผนไทยเพิ มเติม1,800.00    1,800.00    เจาะจง  นางสาวฮูดา  แซะอาหลี  นางสาวฮูดา  แซะอาหลี ราคาต  าสุด  สต 2/2563  /

 /1,800  บาท  /1,800  บาท  1 ตุลาคม 2563  /

42 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ กพ.635,890.00    5,890.00    เจาะจง  นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย  นางสาวสุไกย๊ะ  หลังยาหนา่ย ราคาต  าสุด  199/2563  /

 /5,890  บาท  /5,890  บาท  31 มกราคม 2563  /

43 จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย กพ.636,820.00    6,820.00    เจาะจง นายประสิทธิ ์ แดงงาม นายประสิทธิ ์ แดงงาม ราคาต  าสุด  201/2563  /

 /6,820  บาท  /6,820  บาท  31 มกราคม 2563  /

44 จ้างเหมาพนกังานบริการผู้ปว่ย กพ.636,510.00    6,510.00    เจาะจง นายสุไลมาน  หลีเยาว์ นายสุไลมาน  หลีเยาว์ ราคาต  าสุด  203/2563  /

 /6,510  บาท  /6,510  บาท  31 มกราคม 2563  /

45 จ้างเหมาบริการนักเทคนิคการแพทย์เพิ มเติม11,500.00  11,500.00  เจาะจง นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ นางสาวภทัทริา  ภทัราภนินัท์ ราคาต  าสุด  สต 1/2563  /

 /11,500  บาท  /11,500  บาท  1 ตุลาคม 2563  /
46 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น19,205.76  19,205.76  เจาะจง หจก. สตูลปโิตรเลียม หจก. สตูลปโิตรเลียม ราคาต  าสุด  197/2563  /

 /19,205.76  บาท  /19,205.76  บาท  31 มกราคม 2563  /
47 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 1,150.00    1,150.00    เจาะจง คลินคิไฟฟา้ คลินคิไฟฟา้ ราคาต  าสุด  274/2563  /

 /1,150  บาท  /1,150  บาท  25 กมุภาพนัธ์ 2563 /
48 ซ้ือวัสดุบริโภค 27,608.00  27,608.00  เจาะจง  นางสาวมาลีณา  นาราวัน  นางสาวมาลีณา  นาราวัน ราคาต  าสุด  /

 /27,608  บาท  /27,608  บาท  /
๑ ซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 75,300.00  75,300.00  เจาะจง บ. เบสท  เมดิคอล  จ ากดั บ. เบสท  เมดิคอล  จ ากดั ราคาต  าสุด  285/2563  /

 /75,300  บาท  /75,300  บาท  6 มนัาคม 2563  /
๒ จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ5,980.00    5,980.00    เจาะจง บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั บ. ไฟศอล อเีนอร์จี จ ากดั ราคาต  าสุด  198/2563  /

 /5,980  บาท  /5,980  บาท  31 มกราคม 2563  /



๓ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 10,200.00  10,200.00  เจาะจง ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  255/2563  /
 /10,200  บาท  /10,200  บาท  27 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๔ ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 11,170.00  11,170.00  เจาะจง ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ร้าน เอส เอม็ พ ีการค้า ราคาต  าสุด  250/2563  /
/ 11,170  บาท / 11,170  บาท  26 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๕ ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 5,690.00    5,690.00    เจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟา้ ร้านควนโดนการไฟฟา้ ราคาต  าสุด  252/2563  /
 /5,690  บาท  /5,690  บาท  26 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๖ จ้างซ่อมบ ารุงแอร์รถยนต์ 8,600.00    8,600.00    เจาะจง ร้าน เอสดี  ประดับยนต์ ร้าน เอสดี  ประดับยนต์ ราคาต  าสุด  286/2563  /
 /8,600  บาท  /8,600  บาท  6 มนีาคม 2563  /

๗ จ้างซ่อมบ ารุงครุภณัฑฺทางการแพทย์9,630.00    9,630.00    เจาะจง บ. นิววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด บ. นิววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต  าสุด  254/2563  /
 /9,630  บาท  /9,630  บาท  27 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๘ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 17,100.00  17,100.00  เจาะจง บ. โพส เฮลท ์แคร์ จ ากดั บ. โพส เฮลท ์แคร์ จ ากดั ราคาต  าสุด  253/2563  /
 /17,100  บาท  /17,100  บาท  27 กมุภาพนัธ์ 2563 /

๙ ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 32,560.00  32,560.00  เจาะจง บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั บ. เนร์ิสซิ ง โฮม จ ากดั ราคาต  าสุด  256/2563  /
 /32,560  บาท  /32,560  บาท  28 กมุภาพนัธ์ 2563 /



ไมต่ามแผน


