


















บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร  ๐๔๕-๘๑๔๒๙๐ 
ที ่ ศก  ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๕๓๔                                   วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (แบบสขร. ๑)   

          เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

เรื่องเดิม 
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับ

ผลการพิจารณาการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนต รวจดูได้ ตาม
มาตรา ๙ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ
จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  และ
เหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดท าตามแบบ 
สขร.๑  

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ  สขร. ๑)  

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอ 

เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพัสดุ  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (แบบ สขร.
๑) และขออนุญาตน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ  ดังกล่าว  ขออนุญาตน าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ของโรงพยาบาลขุขันธ์  ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่  www.khukhan.go.th  ตามท่ี
แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 

๑. ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓  (แบบ สขร. ๑)  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒. ลงนามในประกาศ  ตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

                ( นางธัญรัศม์ิ  เกตุวงษา ) 
        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

       รักษาการในต าแหนง่หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป  

       

 

                             (นายปะวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 

http://www.khukhan.go.th/


 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ์ 

เรื่อง  เผยแพร่การสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (แบบ สขร. ๑) 

----------------------------------------------- 

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับ
ผลการพิจารณาการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนต รวจดูได้ ตาม
มาตรา ๙ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ
จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  และ
เหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดท าตามแบบ 
สขร.๑ นั้น 

โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ   

เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (แบบ สขร. ๑)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นไปด้วยโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

 

                                                             ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

   

 

                                                                           (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  

โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ปี: 
 

หัวข้อ :  ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

 

รายละเอียด  (สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดแนบ) 

 

Link  ภายนอก : ไม่มี 

หมายเหตุ
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

          ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

          (นางธัญรัศมิ์  เกตุวงษา)                                                     (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                 

      วันที่                                                                           วันที่   
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 

(นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                                  วันที่   
 

 

 

 

 



 



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1

 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน              11,150.00         11,150.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญท าเบาะ 
โดยนายสุพรรณ ทอง
ประมูล/11,150.00

ร้านพรเจริญท าเบาะ 
โดยนายสุพรรณ ทอง
ประมูล/11,150.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 122/64  

29/10/2563

2

 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน               9,350.00          9,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนาย
ภาณุรัตน์ จ าป/ี9,350.00

ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนาย
ภาณุรัตน์ จ าป/ี9,350.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 169/64  

13/11/2563

3

 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน               6,000.00          6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญท าเบาะ 
โดยนายสุพรรณ ทอง
ประมูล/6,000.00

ร้านพรเจริญท าเบาะ 
โดยนายสุพรรณ ทอง
ประมูล/6,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 195/64  

18/11/2563

4

 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ              25,573.00         25,573.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  ลีเพียววอเตอร์  
จ ากดั/25,573.00

บริษัท  ลีเพียววอเตอร์  
จ ากดั/25,573.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 211/64  

18/11/2563

5

จ้างเหมาบริการอื่นๆ               2,400.00          2,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ศรีสะ
เกษไอเฟค/2,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ศรีสะ
เกษไอเฟค/2,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 1817/63  

30/09/2563

6

จ้างเหมาบริการอื่นๆ              60,833.25         60,833.25 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น 
การ์ด 2009 จ ากดั/

60,833.25

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น 
การ์ด 2009 จ ากดั/

60,833.25

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 459/2563  

31/01/2563

7

จ้างเหมาบริการอื่นๆ              65,000.00         65,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย)  จ ากดั/

65,000.00

บริษัท  ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย)  จ ากดั/

65,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 105/63     

31/03/2563

8

จ้างเหมาบริการอื่นๆ            584,990.00       584,990.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอชดี 
จ ากดั/584,990.00

บริษัท เอ็นพีเอชดี 
จ ากดั/584,990.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 104/2563  

23/03/2563

9

จ้างเหมาบริการอื่นๆ              10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นาย สุข มังสา/
10,000.00

นาย สุข มังสา/
10,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 174/64  

29/10/2563

10

จ้างเหมาบริการอื่นๆ              12,000.00         12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นาย สุข มังสา/
12,000.00

นาย สุข มังสา/
12,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 172/64    

05/11/2563

11

จ้างเหมาบริการอื่นๆ               6,700.00          6,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายวริะชัย  กองโพธิช์ัย/

6,700.00

นายวริะชัย  กองโพธิช์ัย/

6,700.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 175/64    

12/11/2563

12

จ้างเหมาบริการอื่นๆ              12,000.00         12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ บุญขาว/
12,000.00

นายประสิทธิ ์ บุญขาว/
12,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 165/64    

05/11/2563

13

จ้างเหมาบริการอื่นๆ               4,296.05          4,296.05 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/4,296.05

บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/4,296.05

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 209/64  

18/11/2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน

โรงพยาบาลขุขันธ์

วนัที่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2563



14

จ้างเหมาบริการอื่นๆ               7,491.07          7,491.07 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/7,491.07

บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/7,491.07

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 209/64  

18/11/2563

15

จ้างเหมาบริการอื่นๆ               8,935.57          8,935.57 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/8,935.57

บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/8,935.57

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 209/64  

18/11/2564

16

จ้างเหมาบริการอื่นๆ               9,774.99          9,774.99 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/9,774.99

บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/9,774.99

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 209/64  

18/11/2565

17

จ้างเหมาบริการอื่นๆ              60,833.25         60,833.25 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น 
การ์ด 2009 จ ากดั/

60,833.25

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น 
การ์ด 2009 จ ากดั/

60,833.25

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 459/2563  

31/01/2563

18

วสัดุยานพาหนะ                  450.00             450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
450.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
450.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 179/64  

17/11/2563

19

วสัดุไฟฟ้า               6,500.00          6,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน หนิงอิเล็คโทรนิค 
โดยนายชาญณรงค์ ยง
กลุ/6,500.00

ร้าน หนิงอิเล็คโทรนิค 
โดยนายชาญณรงค์ ยง
กลุ/6,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 89/64  

29/10/2563

20

วสัดุไฟฟ้า              24,640.00         24,640.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
24,640.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
24,640.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 133/64  

04/11/2563

21

วสัดุไฟฟ้า               6,750.00          6,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
6,750.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
6,750.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 182/64  

13/11/2563

22

วสัดุไฟฟ้า              17,960.00         17,960.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
17,960.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
17,960.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 219/64    

18/11/63

23

วสัดุยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา               5,760.00          5,760.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 

จ ากดั/5,760.00

บริษัท หมอยาไทย 101 

จ ากดั/5,760.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 216/64  

30/10/2563

24

วสัดุยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา               4,200.00          4,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้าน
นิคมซอย 4/4,200.00

กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้าน
นิคมซอย 4/4,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 217/64  

12/11/2563

25

วสัดุกอ่สร้าง              17,010.00         17,010.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กมิแช
โลหะกจิ/17,010.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กมิแช
โลหะกจิ/17,010.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 125/64  

02/11/2563

26

วสัดุกอ่สร้าง               6,435.00          6,435.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
6,435.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
6,435.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 180/64  

13/11/2563

27

วสัดุกอ่สร้าง               3,160.00          3,160.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
3,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
3,160.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 194/64  

18/11/2563

28

วสัดุกอ่สร้าง               2,785.00          2,785.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
2,785.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
2,785.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 191/64    

12/11/2563



29

วสัดุโฆษณาประชาสัมพันธ์               3,900.00          3,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน หนิงอิเล็คโทรนิค 
โดยนายชาญณรงค์ ยง
กลุ/3,900.00

ร้าน หนิงอิเล็คโทรนิค 
โดยนายชาญณรงค์ ยง
กลุ/3,900.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 88/64  

29/10/2563

30

วสัดุโฆษณาประชาสัมพันธ์               2,880.00          2,880.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
2,880.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
2,880.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 196/64 

22/10/2563

31

ครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์              17,000.00         17,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเคร่ืองเสียง  โดย  
นางสาวปวณีา  พวง
จินดา/17,000.00

ร้านเคร่ืองเสียง  โดย  
นางสาวปวณีา  พวง
จินดา/17,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 193/64  

18/11/2563

32

วสัดุโฆษณาประชาสัมพันธ์              20,500.00         20,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเคร่ืองเสียง  โดย  
นางสาวปวณีา  พวง
จินดา/20,500.00

ร้านเคร่ืองเสียง  โดย  
นางสาวปวณีา  พวง
จินดา/20,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 192 /64  

18/11/2563

33

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน               4,250.00          4,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร
สิทธิก์อ่สร้าง/4,250.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร
สิทธิก์อ่สร้าง/4,250.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

ศก 0032.301/8507 

 30/09/2563

34

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              84,150.00         84,150.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร
สิทธิก์อ่สร้าง/84,150.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร
สิทธิก์อ่สร้าง/84,150.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

ศก 0032.301/8507 

 30/09/2563

35

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              33,296.00         33,296.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีกติติรัชต์  
จ ากดั/33,296.00

บริษัท ศรีกติติรัชต์  
จ ากดั/33,296.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 242/64  

02/11/2563

36

วสัดุคอมพิวเตอร์              13,650.00         13,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง คลีนิคคอมพิวเตอร์/
13,650.00

คลีนิคคอมพิวเตอร์/
13,650.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 129/64  

29/10/2563

37

วสัดุคอมพิวเตอร์              11,000.00         11,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/11,000.00 ร้านชัยชนะ/11,000.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 78/64  

26/10/2563

38

วสัดุคอมพิวเตอร์              87,950.00         87,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/87,950.00 ร้านชัยชนะ/87,950.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 78/64  

26/10/2563

39

วสัดุคอมพิวเตอร์               1,300.00          1,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/1,300.00 ร้านชัยชนะ/1,300.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 215/64  

24/11/2563

40

วสัดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย              18,000.00         18,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กวทีรัพย์ ซัพ
พลาย จ ากดั/18,000.00

บริษัท กวทีรัพย์ ซัพ
พลาย จ ากดั/18,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 119/64  

29/10/2563

41

วสัดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย              24,000.00         24,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ทีม 
จ ากดั/24,000.00

บริษัท เอลิสต์ ทีม 
จ ากดั/24,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 147/64  

05/11/2563

42

วสัดุส านักงาน               5,500.00          5,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน หนิงอิเล็คโทรนิค 
โดยนายชาญณรงค์ ยง
กลุ/5,500.00

ร้าน หนิงอิเล็คโทรนิค 
โดยนายชาญณรงค์ ยง
กลุ/5,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 90/64  

29/10/2563

43

วสัดุส านักงาน              14,700.00         14,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง คลีนิคคอมพิวเตอร์/
14,700.00

คลีนิคคอมพิวเตอร์/
14,700.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 128/64  

29/10/2563



44

วสัดุส านักงาน              13,310.00         13,310.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/13,310.00 ร้านชัยชนะ/13,310.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 130/64  

28/10/2563

45

วสัดุส านักงาน                  375.00             375.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/375.00 ร้านชัยชนะ/375.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 130/64  

28/10/2563

46

ครุภัณฑ์ส านักงาน              30,000.00         30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  
จ ากดั/30,000.00

บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  
จ ากดั/30,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 123/64  

04/11/2563

47

วสัดุส านักงาน                  180.00             180.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/180.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/180.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 131/64  

29/10/2563

48

วสัดุส านักงาน              17,655.00         17,655.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/17,655.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/17,655.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 131/64  

29/10/2563

49

วสัดุส านักงาน              13,000.00         13,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  
จ ากดั/13,000.00

บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  
จ ากดั/13,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 163/64    

05/11/2563

50

วสัดุส านักงาน               3,050.00          3,050.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/3,050.00 ร้านชัยชนะ/3,050.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 188/64   

16/11/2563

51

วสัดุส านักงาน                  180.00             180.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/3,050.00 ร้านชัยชนะ/3,050.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 189/64  

16/11/2563

52

ครุภัณฑ์ส านักงาน              17,940.00         17,940.00 วธิเีฉพาะเจาะจง คลีนิคคอมพิวเตอร์/
17,940.00

คลีนิคคอมพิวเตอร์/
17,940.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 198/64  

13/11/2563

53

ครุภัณฑ์ส านักงาน               9,000.00          9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  
จ ากดั/9,000.00

บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  
จ ากดั/9,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 197/64    

18/11/2563

54

วสัดุส านักงาน               4,275.00          4,275.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กมิแช
โลหะกจิ/4,275.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กมิแช
โลหะกจิ/4,275.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 199/64  

18/11/2563

55

วสัดุส านักงาน              20,685.00         20,685.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/20,685.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/20,685.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 206/64  

18/11/2563

56

วสัดุส านักงาน              20,695.00         20,695.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/20,695.00 ร้านชัยชนะ/20,695.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 208/64  

23/11/2563

57

วสัดุงานบ้านงานครัว              33,880.00         33,880.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 
เอ็นเตอร์ไพรส์/

33,880.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 
เอ็นเตอร์ไพรส์/

33,880.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 127/64  

29/10/2563

58

วสัดุงานบ้านงานครัว               4,180.00          4,180.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/4,180.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/4,180.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 83/64  

28/10/2563

59

วสัดุงานบ้านงานครัว               1,092.00          1,092.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/1,092.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/1,092.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 83/64  

28/10/2563



60

วสัดุงานบ้านงานครัว              22,880.00         22,880.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/22,880.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/22,880.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 83/64  

28/10/2563

61

วสัดุงานบ้านงานครัว               1,568.00          1,568.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/1,568.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/1,568.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 83/64  

28/10/2563

62

วสัดุงานบ้านงานครัว              53,400.00         53,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  กติติ
เชษฐ์  เอสพีอาร์/
53,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  กติติ
เชษฐ์  เอสพีอาร์/
53,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 168/64  

05/11/2563

63

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               4,500.00          4,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 
เอ็นเตอร์ไพรส์/4,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 
เอ็นเตอร์ไพรส์/4,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 187/64  

11/11/2563

64

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               9,000.00          9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 
เอ็นเตอร์ไพรส์/9,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 
เอ็นเตอร์ไพรส์/9,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 186/64  

06/11/2563

65

วสัดุงานบ้านงานครัว               1,900.00          1,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/1,900.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/1,900.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 187/64  

11/11/2563

66

วสัดุงานบ้านงานครัว   24,670.00   24,670.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/24,670.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/24,670.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 189/64  

16/11/2563

67

วสัดุงานบ้านงานครัว   10,000.00   10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กมิแช
โลหะกจิ/10,000.00    

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กมิแช
โลหะกจิ/10,000.00    

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 200/64  

18/11/2563

68

วสัดุงานบ้านงานครัว   2,270.00   2,270.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/2,270.00 

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/2,270.00 

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 203/64    

11/11/2563

69

วสัดุงานบ้านงานครัว 2,400.00              2,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/2,400.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/2,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 203/64    

11/11/2563

70

วสัดุงานบ้านงานครัว 220.00                 220.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/220.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/220.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 204/64  

24/11/2563

71

วสัดุงานบ้านงานครัว 1,200.00              1,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/1,200.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/1,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 205/64  

06/11/2563

72

วสัดุงานบ้านงานครัว 2,560.00              2,560.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/2,560.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/2,560.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 235/64  

26/11/2563

73

วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 31,340.00             31,340.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/

31,340.00

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/

31,340.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 244/64  

05/11/2563

74

วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 7,895.00              7,895.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/7,895.00

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/7,895.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 243/64  

05/11/2563

75

วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 59,494.50             59,494.50        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/

59,494.50

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/

59,494.50

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 243/64  

05/11/2563



76

วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 93,229.50             93,229.50        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/

93,229.50

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/

93,229.50

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 243/64  

05/11/2563

77

วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 59,221.50             59,221.50        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/

59,221.50

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี
ยล แกส๊ จ ากดั/

59,221.50

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 243/64  

05/11/2563

78

วสัดุการแพทย์ 18,500.00             18,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ทีเค เมด แอนด์ 
เซอร์วสิ/18,500.00

ทีเค เมด แอนด์ 
เซอร์วสิ/18,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 87/64  

29/10/2563

79

วสัดุการแพทย์ 28,500.00             28,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ทีเค เมด แอนด์ 
เซอร์วสิ/28,500.00

ทีเค เมด แอนด์ 
เซอร์วสิ/28,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 86/64  

29/10/2563

80

วสัดุการแพทย์ 2,100.00              2,100.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
2,100.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
2,100.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 85/64  

29/10/2563

81

วสัดุการแพทย์ 405.00                 405.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
405.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
405.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 85/64  

29/10/2563

82

วสัดุการแพทย์ 15,000.00             15,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  บีเจเอช เมดิคอล
 จ ากดั/15,000.00

บริษัท  บีเจเอช เมดิคอล
 จ ากดั/15,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 51/64  

20/10/2563

83

วสัดุการแพทย์ 17,600.00             17,600.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 
เค เมดิคอล/17,600.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 
เค เมดิคอล/17,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 170/64  

05/11/2563

84

วสัดุการแพทย์ 2,600.00              2,600.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 
เค เมดิคอล/2,600.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 
เค เมดิคอล/2,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 171/64  

05/11/2563

85

วสัดุการแพทย์ 34,000.00             34,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง
เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)/
34,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง
เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ)่/

34,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 181/64  

13/11/2563

86

วสัดุการแพทย์ 9,500.00              9,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เศวตอินดัสทรีส์ 
จ ากดั/9,500.00

บริษัท เศวตอินดัสทรีส์ 
จ ากดั/9,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 185/64  

13/11/2563

87

วสัดุการแพทย์ 7,000.00              7,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง
เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)/
7,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง
เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ)่/

7,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 214/64  

18/11/2563

88

วสัดุการแพทย์ 25,573.00             25,573.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  ลีเพียววอเตอร์  
จ ากดั/25,573.00

บริษัท  ลีเพียววอเตอร์  
จ ากดั/25,573.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 211/64  

18/11/2563

89

วสัดุการแพทย์ 5,000.00              5,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
นันท์นภัส ซัพพลาย 
(2017)/5,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
นันท์นภัส ซัพพลาย 
(2017)/5,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 210/64  

18/11/2563

90

วสัดุการแพทย์ 4,200.00              4,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 
เค เมดิคอล/4,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 
เค เมดิคอล/4,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 212/64    

18/11/2563

91

วสัดุการแพทย์ 46,000.00             46,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี
 อิมพอร์ท จ ากดั/

46,000.00

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี
 อิมพอร์ท จ ากดั/

46,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 177/64    

13/11/2563



92

วสัดุบริโภค 35,000.00             35,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/
35,000.00

นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/
35,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 126/64  

22/10/2563

93

วสัดุบริโภค 960.00                 960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/960.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/960.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 167/64   

09/11/2563

94

วสัดุบริโภค 3,150.00              3,150.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/3,150.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/3,150.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 167/64   

09/11/2563

95

วสัดุบริโภค 12,615.00             12,615.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/12,615.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/12,615.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

 บส 175/64    

30/10/2563

96

วสัดุบริโภค 4,212.00              4,212.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/4,212.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/4,212.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

 บส 175/64    

30/10/2563

97

วสัดุบริโภค 13,262.00             13,262.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/13,262.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/13,262.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

 บส 213/64    

06/11/2563

98

วสัดุบริโภค 5,504.00              5,504.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/5,504.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/5,504.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 207/64  

24/11/2563

99

วสัดุบริโภค              35,000.00         35,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/
35,000.00

นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/
35,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 209/64    

26/11/2563

100

จ้างเหมาท าตรายาง 2,080.00              2,080.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/2,080.00 ร้านชัยชนะ/2,080.00 ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 80/64  

21/10/2563

101

จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม
การแพทย์

1,200.00              1,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ/์

1,200.00

ศรีสะเกษการพิมพ/์

1,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 79/64  

21/10/2563

102

จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม
การแพทย์

11,400.00             11,400.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ/์

11,400.00

ศรีสะเกษการพิมพ/์

11,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 190/64  

05/11/2563

103

วสัดุอื่นๆ 960.00                 960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/960.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากดั/960.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 167/64   

09/11/2563

104

ครุภัณฑ์อื่นๆ 29,000.00             29,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ก. เกษตรกลการ/
29,000.00

ร้าน ก. เกษตรกลการ/
29,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 237/64    

05/11/2563

105

วสัดุอื่นๆ 480.00                 480.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
480.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี
ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/
480.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 234/64  

26/11/2563

106

วสัดุอื่นๆ 21,450.00             21,450.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ก. เกษตรกลการ/
21,450.00

ร้าน ก. เกษตรกลการ/
21,450.00

ผ่านข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา

บส 237/64    

05/11/2563






































































































































