
ลําดับ vendor พื้นที่ อําเภอ จังหวัด  จํานวน ปชก. การพิจารณา

1 L5162 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 2,877           ไม่จัดสรร

2 L5170 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ควนโส ควนเนียง สงขลา 5,227           ไม่จัดสรร

3 L5175 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองเปียะ (ลาออก) จะนะ สงขลา -              ไม่จัดสรร

4 L5181 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลนาทับ จะนะ สงขลา 13,613         ไม่จัดสรร

5 L5189 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา 17,459         ไม่จัดสรร

6 L5196 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองทราย นาทวี สงขลา 6,154           ไม่จัดสรร

7 L5199 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 6,102           ไม่จัดสรร

8 L5203 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปลักหนู นาทวี สงขลา 5,006           ไม่จัดสรร

9 L5201 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา 5,826           ไม่จัดสรร

10 L5195 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองกวาง นาทวี สงขลา 5,705           ไม่จัดสรร

11 L5210 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางกล่ํา บางกล่ํา สงขลา 3,778           ไม่จัดสรร

12 L5214 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา 4,918           ไม่จัดสรร

13 L5227 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา 5,311           ไม่จัดสรร

รายชื่อกองทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร (45 บาท / ประชากร) ปีงบประมาณ 2563 (ตามเกณฑ์ข้อ 23)



ลําดับ vendor พื้นที่ อําเภอ จังหวัด  จํานวน ปชก. การพิจารณา

14 L5222 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บ้านขาว ระโนด สงขลา 4,559           ไม่จัดสรร

15 L5220 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะเครียะ ระโนด สงขลา 3,154           ไม่จัดสรร

16 L5239 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 3,452           ไม่จัดสรร

17 L5261 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลท่าพระยา สะบ้าย้อย สงขลา 12,181         ไม่จัดสรร

18 L5249 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 16,216         ไม่จัดสรร

19 L5264 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทํานบ สิงหนคร สงขลา 4,306           ไม่จัดสรร

20 L5263 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา 5,442           ไม่จัดสรร

21 L5278 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 25,211         ไม่จัดสรร

22 L7258 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 158,392       ไม่จัดสรร

23 L5275 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองทุ่งตําเสา หาดใหญ่ สงขลา 16,714         ไม่จัดสรร

24 L7257 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 46,237         ไม่จัดสรร

25 L7930 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลควนโดน ควนโดน สตูล 5,440           ไม่จัดสรร

26 L5273 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ฉลุง เมืองสตูล สตูล 8,307           ไม่จัดสรร

27 L1469 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางสัก กันตัง ตรัง 6,331           ไม่จัดสรร

28 L8407 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ย่านซื่อ กันตัง ตรัง 3,711           ไม่จัดสรร
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29 L1467 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บ่อน้ําร้อน กันตัง ตรัง 9,534           ไม่จัดสรร

30 L1481 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลท่าพญา ปะเหลียน ตรัง 3,338           ไม่จัดสรร

31 L7932 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 1,458           ไม่จัดสรร

32 L1482 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 5,059           ไม่จัดสรร

33 L6896 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลนครตรัง เมือง ตรัง 59,683         ไม่จัดสรร

34 L8016 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลคลองเต็ง เมือง ตรัง 3,777           ไม่จัดสรร

35 L1510 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 4,517           ไม่จัดสรร

36 L1503 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 6,759           ไม่จัดสรร

37 L7483 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลวังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 3,089           ไม่จัดสรร

38 L1477 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาหมื่นศรี วังวิเศษ ตรัง 6,234           ไม่จัดสรร

39 L1520 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 10,856         ไม่จัดสรร

40 L1521 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กะลาเส สิเกา ตรัง 6,231           ไม่จัดสรร

41 L1539 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 8,586           ไม่จัดสรร

42 L1512 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองปาง หาดสําราญ ตรัง 4,134           ไม่จัดสรร

43 L3319 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 6,585           ไม่จัดสรร
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44 L7574 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 2,198           ไม่จัดสรร

45 L8282 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 3,368           ไม่จัดสรร

46 L2975 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 7,920           ไม่จัดสรร

47 L2981 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 6,123           ไม่จัดสรร

48 L2979 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 3,789           ไม่จัดสรร

49 L2988 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7,814           ไม่จัดสรร

50 L3000 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กระหวะ มายอ ปัตตานี 3,635           ไม่จัดสรร

51 L3011 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 8,387           ไม่จัดสรร

52 L3023 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 4,691           ไม่จัดสรร

53 L3051 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 10,046         ไม่จัดสรร

54 L3041 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี 3,390           ไม่จัดสรร

55 L8420 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 8,658           ไม่จัดสรร

56 L7010 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 14,490         ไม่จัดสรร

57 L3054 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลเตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 10,270         ไม่จัดสรร

58 L3060 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ละหาร สายบุรี ปัตตานี 5,547           ไม่จัดสรร
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59 L3059 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.มะนังดาลํา สายบุรี ปัตตานี 7,515           ไม่จัดสรร

60 L7012 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลบ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 16,529         ไม่จัดสรร

61 L3068 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางตาวา หนองจิก ปัตตานี 3,774           ไม่จัดสรร

62 L4125 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ถ้ําทะลุ บันนังสตา ยะลา 3,510           ไม่จัดสรร

63 L7452 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลนครยะลา เมือง ยะลา 63,319         ไม่จัดสรร

64 L7928 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลยะหา ยะหา ยะลา 2,623           ไม่จัดสรร

65 L4158 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 6,644           ไม่จัดสรร

66 L4160 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เนินงาม รามัน ยะลา 6,900           ไม่จัดสรร

67 L8305 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลเมืองรามันห์ รามัน ยะลา 5,123           ไม่จัดสรร

68 L7163 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลโกตาบารู รามัน ยะลา 5,696           ไม่จัดสรร

69 L8012 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 3,108           ไม่จัดสรร

70 L2504 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 12,526         ไม่จัดสรร

71 L2513 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เรียง รือเสาะ นราธิวาส 6,476           ไม่จัดสรร

72 L2515 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 6,580           ไม่จัดสรร

73 L2511 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 9,575           ไม่จัดสรร
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74 L2528 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 5,244           ไม่จัดสรร

75 L2535 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 20,177         ไม่จัดสรร

76 L2537 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10,157         ไม่จัดสรร

77 L2541 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 7,019           ไม่จัดสรร

78 L2540 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 9,777           ไม่จัดสรร


