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เดือน มกรำคม 2565

1 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 9,900.00         9,900.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ เครือแดง 9,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500183
2 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 5,280.00         5,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกาญจน์ แสงมณี 5,280.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500184
3 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 2,930.00         2,930.00         เฉพาะเจาะจง นางนราธิป ด ารงศุภลักษณ์ 2,930.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500097
4 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 5,400.00         5,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพินทุสร ใจเสง่ียม 5,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500179
5 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 3,600.00         3,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ ธรรมวิเศษ 3,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500180
6 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 9,310.00         9,310.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล พยมธน 9,310.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500181
7 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 8,250.00         8,250.00         เฉพาะเจาะจง นางพวงเพ็ญ บานแย้ม 8,250.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500182
8 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 17,200.00       17,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรชญา มูลศรี 17,200.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401497
9 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 7,200.00         7,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย บุญชู 7,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500207

10 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 3,630.00         3,630.00         เฉพาะเจาะจง นางนราธิป ด ารงศุภลักษณ์ 3,630.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500208
11 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรชญา มูลศรี 6,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500103
12 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 15,325.00       15,325.00       เฉพาะเจาะจง นางจุไรรัตน์ พรหมเงิน 15,325.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500185
13 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 6,800.00         6,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงเดือน 6,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500186
14 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 13,100.00       13,100.00       เฉพาะเจาะจง นางชณัฐดา พูลทวี 13,100.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500187
15 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,900.00         7,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชลอ แจ่มแจ้ง 7,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500188
16 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,250.00         8,250.00         เฉพาะเจาะจง นางปัทมา ภูพะเนียด 8,250.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500189
17 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 12,350.00       12,350.00       เฉพาะเจาะจง นางปราณี ปิแอร์เน่ 12,350.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500190
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18 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,025.00       11,025.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปรานอม ชัยนา 11,025.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500191
19 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 12,100.00       12,100.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวน  าฝน เรืองโรจน์ 12,100.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500192
20 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,100.00         8,100.00         เฉพาะเจาะจง นางน  าปราณ คล้ายสังข์ 8,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500193
21 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายธนิศร ทองงาม 3,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500194
22 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,300.00       10,300.00       เฉพาะเจาะจง นายนวพล พิณกุล 10,300.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500195
23 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 15,700.00       15,700.00       เฉพาะเจาะจง นางมะยุรี พิมพา 15,700.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500196
24 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,125.00       10,125.00       เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล ใจเป่ียม 10,125.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500197
25 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 12,825.00       12,825.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ คล้ายมงคล 12,825.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500198
26 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,250.00         9,250.00         เฉพาะเจาะจง นางรอไม มินิ 9,250.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500199
27 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,375.00         9,375.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเรณู สุมขอนุเคราะห์ 9,375.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500200
28 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,975.00         9,975.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริษา แจ่มสุริยา 9,975.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500201
29 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,500.00       10,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชาติเอกชัย 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500202
30 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอัมพร สุขอนุเคราะห์ 8,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500203
31 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,975.00         8,975.00         เฉพาะเจาะจง นางอรุณี วงศ์รัตน์ 8,975.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500204
32 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 2,750.00         2,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพีระพรรณ เอียตระกูล 2,750.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500205
33 จ้างวเหมาแพทย์รังสีอ่านฟิล์ม 26,400.00       26,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา ชลาสินธ์ุ 26,400.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401153
34 จ้างวเหมาแพทย์รังสีอ่านฟิล์ม 37,200.00       37,200.00       เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ปิยพสุนทรา 37,200.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401153.1
35 จ้างวเหมาแพทย์รังสีอ่านฟิล์ม 19,900.00       19,900.00       เฉพาะเจาะจง นายปฐมพงษ์ ทองโคตร 19,900.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401153.2
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36 จ้างวเหมาแพทย์รังสีอ่านฟิล์ม 27,900.00       27,900.00       เฉพาะเจาะจง นายแพง ภิญโญโชติวงค์ 27,900.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401153.3
37 จ้างวเหมาแพทย์รังสีอ่านฟิล์ม 13,400.00       13,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐยา ปราภรณ์ 13,400.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401153.4
38 จ้างวเหมาแพทย์รังสีอ่านฟิล์ม 43,000.00       43,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ไทยอุทิศ 43,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401153.5
39 จ้างวเหมาแพทย์รังสีอ่านฟิล์ม 18,000.00       18,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ โพธ์ิจันทร์ 18,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401153.6
40 จ้างวเหมาแพทย์รังสีอ่านฟิล์ม 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายธิติ ทองส่งโสม 2,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6401153.7
41 จ้างเหมาส่งตรวจโลหิต 102,000.00     102,000.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์สภากาชาดไทย 102,000.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500219
42 จ้างเหมาอ่ืนๆ 5,900.00         5,900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ข าสุวรรณ์ 5,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500137
43 จ้างเหมาอ่ืนๆ 6,800.00         6,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงนารี สงวนกุล 6,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500064
44 จ้างเหมาอ่ืนๆ 11,300.00       11,300.00       เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 11,300.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500129
45 จ้างเหมาอ่ืนๆ 45,850.00       45,850.00       เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 45,850.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500146
46 จ้างเหมาอ่ืนๆ 75,800.00       75,800.00       เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 75,800.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500158
47 จ้างเหมาอ่ืนๆ 6,867.50         6,867.50         เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทิพย์ มณฑา 6,867.50         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500098
48 จ้างเหมาอ่ืนๆ 7,070.00         7,070.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สุขใจมิตร 7,070.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500101
49 จ้างเหมาอ่ืนๆ 8,037.50         8,037.50         เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร มะลิวัน 8,037.50         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500099
50 จ้างเหมาอ่ืนๆ 1,602.50         1,602.50         เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล พยมธน 1,602.50         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500100
51 จ้างเหมาอ่ืนๆ 38,700.00       38,700.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พ ฒนา 38,700.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500116.2
52 จ้างเหมาอ่ืนๆ 35,900.00       35,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พ ฒนา 35,900.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500149
53 จ้างเหมาอ่ืนๆ 35,500.00       35,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พ ฒนา 35,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500206
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54 จ้างเหมาอ่ืนๆ 172,800.00     172,800.00     เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 172,800.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500237
55 จ้างเหมาอ่ืนๆ 50,500.00       50,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พ ฒนา 50,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500236
56 จ้างเหมาอ่ืนๆ 29,000.00       29,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พ ฒนา 29,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500260.1
57 จ้างเหมาอ่ืนๆ 63,150.00       63,150.00       เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 63,150.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500260.2

1 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 7,920.00         7,920.00         เฉพาะเจาะจง นางพวงเพ็ญ บานแย้ม 7,920.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500294
2 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 8,820.00         8,820.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล พยมธน 8,820.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500293
3 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 9,570.00         9,570.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ เครือแดง 9,570.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500295
4 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 3,600.00         3,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพินทุสร ใจเสง่ียม 3,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500317
5 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 5,280.00         5,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกาญจน์ แสงมณี 5,280.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500321
6 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 14,650.00       14,650.00       เฉพาะเจาะจง นางจุไรรัตน์ พรหมเงิน 14,650.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500296
7 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,725.00       11,725.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงเดือน 11,725.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500297
8 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 13,200.00       13,200.00       เฉพาะเจาะจง นางชณัฐดา พูลทวี 13,200.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500298
9 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,875.00         7,875.00         เฉพาะเจาะจง นายชลอ แจ่มแจ้ง 7,875.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500299

10 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,175.00       11,175.00       เฉพาะเจาะจง นางปัทมา ภูพะเนียด 11,175.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500300
11 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,475.00       10,475.00       เฉพาะเจาะจง นางปราณี ปิแอร์เน่ 10,475.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500301
12 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,875.00         9,875.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปรานอม ชัยนา 9,875.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500302
13 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 12,200.00       12,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวน  าฝน เรืองโรจน์ 12,200.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500303

เดือนกุมภำพันธ์ 2565
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14 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,350.00         8,350.00         เฉพาะเจาะจง นางน  าปราณ คล้ายสังข์ 8,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500304
15 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 4,250.00         4,250.00         เฉพาะเจาะจง นายธนิศร ทองงาม 4,250.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500305
16 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,075.00         8,075.00         เฉพาะเจาะจง นายนวพล พิณกุล 8,075.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500306
17 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 14,875.00       14,875.00       เฉพาะเจาะจง นางมะยุรี พิมพา 14,875.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500307
18 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,150.00         7,150.00         เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล ใจเป่ียม 7,150.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500308
19 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,750.00       11,750.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ คล้ายมงคล 11,750.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500309
20 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,550.00         9,550.00         เฉพาะเจาะจง นางรอไม มินิ 9,550.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500310
21 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 5,050.00         5,050.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเรณู สุมขอนุเคราะห์ 5,050.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500311
22 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 6,250.00         6,250.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริษา แจ่มสุริยา 6,250.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500312
23 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,575.00       10,575.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชาติเอกชัย 10,575.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500313
24 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,550.00         7,550.00         เฉพาะเจาะจง นางอัมพร สุขอนุเคราะห์ 7,550.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500314
25 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 6,175.00         6,175.00         เฉพาะเจาะจง นางอรุณี วงศ์รัตน์ 6,175.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500315
26 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพีระพรรณ เอียตระกูล 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500316
27 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 14,500.00       14,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 14,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
28 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 4,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
29 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 4,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
30 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 9,700.00         9,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 9,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
31 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 7,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
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32 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 9,700.00         9,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 9,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
33 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 7,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
34 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10,500.00       10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
35 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 7,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
36 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 9,700.00         9,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 9,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
37 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 7,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
38 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 9,600.00         9,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 9,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
39 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 7,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
40 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10,500.00       10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
41 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 15,300.00       15,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 15,300.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
42 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 4,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
43 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 12,100.00       12,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 12,100.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
44 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 4,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
45 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10,500.00       10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
46 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 7,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500217
47 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 12,000.00       12,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 12,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500218
48 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 7,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500218
49 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 4,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500218
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50 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 9,700.00         9,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 9,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500218
51 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 7,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500218
52 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10,900.00       10,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดคอล ซัพพลาย 10,900.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500218
53 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 7,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500106
54 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 8,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500106
55 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10,500.00       10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500106
56 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 8,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500106
57 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 7,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500106
58 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 7,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500106
59 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10,500.00       10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500106
60 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 8,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500106
61 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 8,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500107
62 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 8,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500107
63 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 5,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500107
64 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10,500.00       10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500107
65 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 10,500.00       10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500107
66 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 12,500.00       12,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 12,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500105
67 จ้างเหมาวินิจฉัยด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี พี ซี เซ็นเตอร์ จก 8,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500105
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ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

68 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 55,661.40       55,661.40       เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จก 55,661.40       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500221
69 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 21,913.60       21,913.60       เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก 21,913.60       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500220
70 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 35,268.50       35,268.50       เฉพาะเจาะจง ร้านรักอ่าน 35,268.50       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500092
71 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 28,320.00       28,320.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรักอ่าน 28,320.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500222
72 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 42,700.00       42,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรักอ่าน 42,700.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500324
73 จ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 22,447.83       22,447.83       e-bidding บ.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จก 22,447.83       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 418/2564
74 เช่าระบบติดตามยานพาหนะ 1,498.00         1,498.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จก 1,498.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500104
75 เช่าระบบติดตามยานพาหนะ 1,498.00         1,498.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จก 1,498.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500216
76 เช่าระบบติดตามยานพาหนะ 1,498.00         1,498.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จก 1,498.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500323
77 จ้างเหมาอ่ืนๆ 4,125.00         4,125.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สุขใจมิตร 4,125.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500212
78 จ้างเหมาอ่ืนๆ 5,240.00         5,240.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร มะลิวัน 5,240.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500214
79 จ้างเหมาอ่ืนๆ 4,752.50         4,752.50         เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทิพย์ มณฑา 4,752.50         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500213
80 จ้างเหมาอ่ืนๆ 6,715.00         6,715.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สุขใจมิตร 6,715.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500320
81 จ้างเหมาอ่ืนๆ 7,927.50         7,927.50         เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร มะลิวัน 7,927.50         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500318
82 จ้างเหมาอ่ืนๆ 6,912.50         6,912.50         เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทิพย์ มณฑา 6,912.50         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500319
83 จ้างเหมาอ่ืนๆ 16,050.00       16,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประจวบ เพสท คอนโทรล จก 16,050.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500428
84 จ้างเหมาอ่ืนๆ 41,088.00       41,088.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประจวบ เพสท คอนโทรล จก 41,088.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500508
85 จ้างเหมาอ่ืนๆ 12,840.00       12,840.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประจวบ เพสท คอนโทรล จก 12,840.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500508
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86 จ้างเหมาอ่ืนๆ 35,000.00       35,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ แอนด์ ทีไอที เซอร์วิส 35,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500427

1 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 14,700.00       14,700.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรชญา มูลศรี 14,700.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500247
2 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 7,260.00         7,260.00         เฉพาะเจาะจง นางพวงเพ็ญ บานแย้ม 7,260.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500442
3 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 9,310.00         9,310.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล พยมธน 9,310.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500441
4 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 10,230.00       10,230.00       เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ เครือแดง 10,230.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500443
5 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 3,240.00         3,240.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพินทุสร ใจเสง่ียม 3,240.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500466
6 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 4,680.00         4,680.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ ธรรมวิเศษ 4,680.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500465
7 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 16,150.00       16,150.00       เฉพาะเจาะจง นางจุไรรัตน์ พรหมเงิน 16,150.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500444
8 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,675.00       11,675.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงเดือน 11,675.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500445
9 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 14,725.00       14,725.00       เฉพาะเจาะจง นางชณัฐดา พูลทวี 14,725.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500446

10 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,875.00         9,875.00         เฉพาะเจาะจง นายชลอ แจ่มแจ้ง 9,875.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500447
11 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,225.00       11,225.00       เฉพาะเจาะจง นางปัทมา ภูพะเนียด 11,225.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500448
12 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 12,450.00       12,450.00       เฉพาะเจาะจง นางปราณี ปิแอร์เน่ 12,450.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500449
13 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,700.00       10,700.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปรานอม ชัยนา 10,700.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500450
14 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 12,825.00       12,825.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวน  าฝน เรืองโรจน์ 12,825.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500451
15 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 5,125.00         5,125.00         เฉพาะเจาะจง นางน  าปราณ คล้ายสังข์ 5,125.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500452
16 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 4,250.00         4,250.00         เฉพาะเจาะจง นายธนิศร ทองงาม 4,250.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500453

 เดือน มีนำคม 2565
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17 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,650.00         9,650.00         เฉพาะเจาะจง นายนวพล พิณกุล 9,650.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500454
18 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 15,075.00       15,075.00       เฉพาะเจาะจง นางมะยุรี พิมพา 15,075.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500455
19 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,275.00       10,275.00       เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล ใจเป่ียม 10,275.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500456
20 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,025.00         8,025.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ คล้ายมงคล 8,025.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500457
21 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,450.00       11,450.00       เฉพาะเจาะจง นางรอไม มินิ 11,450.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500458
22 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,075.00         9,075.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเรณู สุมขอนุเคราะห์ 9,075.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500459
23 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,300.00         9,300.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริษา แจ่มสุริยา 9,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500460
24 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 4,150.00         4,150.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชาติเอกชัย 4,150.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500461
25 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,050.00         9,050.00         เฉพาะเจาะจง นางอัมพร สุขอนุเคราะห์ 9,050.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500462
26 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,625.00         9,625.00         เฉพาะเจาะจง นางอรุณี วงศ์รัตน์ 9,625.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500463
27 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 1,625.00         1,625.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพีระพรรณ เอียตระกูล 1,625.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500464
28 จ้างเหมาอ่ืนๆ 73,250.00       73,250.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 73,250.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500326
29 จ้างเหมาอ่ืนๆ 153,800.00     153,800.00     เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 153,800.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500327
30 จ้างเหมาอ่ืนๆ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสวน เทียมเผือก 9,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500432
31 จ้างเหมาอ่ืนๆ 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสวน เทียมเผือก 3,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500434
32 จ้างเหมาอ่ืนๆ 121,225.74     121,225.74     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นไวทรอนเม้นท์ 121,225.74     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500211
33 จ้างเหมาอ่ืนๆ 97,100.00       97,100.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ข าสุวรรณ์ 97,100.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500523
34 จ้างเหมาอ่ืนๆ 27,950.00       27,950.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ข าสุวรรณ์ 27,950.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500521
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35 จ้างเหมาอ่ืนๆ 18,550.00       18,550.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 18,550.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500544
36 จ้างเหมาอ่ืนๆ 76,250.00       76,250.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 76,250.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500529
37 จ้างเหมาอ่ืนๆ 25,800.00       25,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวหฤทัย เกาะกลาง 25,800.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500543
38 จ้างเหมาอ่ืนๆ 336,400.00     336,400.00     เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 336,400.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500467
39 จ้างเหมาอ่ืนๆ 155,200.00     155,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 155,200.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500468

หมวดจา้งเหมา


