






ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1.00  จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 7,200.00 7,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนายภาณุรัตน์ จ าปี/7,200.00 ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนายภาณุรัตน์ จ าปี/7,200.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1752/63  25/09/2563

2.00  จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นันท์นภสั ซัพพลาย (2017)/7,000.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นันท์นภสั ซัพพลาย 
(2017)/7,000.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1763/63  29/09/2563

3.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนายภาณุรัตน์ จ าปี/7,000.00 ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนายภาณุรัตน์ จ าปี/7,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1763/63  29/09/2563

4.00  จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,200.00 4,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นายสัญญา จนัทร์สวา่ง/4,200.00
สัญญาการช่าง โดย นายสัญญา จนัทร์สวา่ง/
4,200.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 66/64  16/10/2563

5.00  จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00 3,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นายสัญญา จนัทร์สวา่ง/3,800.00
สัญญาการช่าง โดย นายสัญญา จนัทร์สวา่ง/
3,800.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 66/64  16/10/2563

6.00  จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,500.00 4,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นายสัญญา จนัทร์สวา่ง/4,500.00
สัญญาการช่าง โดย นายสัญญา จนัทร์สวา่ง/
4,500.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 66/64  16/10/2563

7.00  จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์8,000.00 8,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั  เทคนิคอล  วนิ  กรุ๊ป  จ ากดั/8,000.00 บริษทั  เทคนิคอล  วนิ  กรุ๊ป  จ ากดั/8,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 73/64  16/10/2563

8.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 800.00 800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญามาศ  ศรีลาชัย/800.00 นางสาวธญัญามาศ  ศรีลาชัย/800.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1800/63  31/08/2563

9.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 60,833.25 60,833.25 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษาความปลอดภยั ทีเอน็เอน็ การ์ด 2009 จ ากดั/

60,833.25

บริษทั รักษาความปลอดภยั ทีเอน็เอน็ การ์ด 2009

 จ ากดั/60,833.25
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 459/2563  31/01/2563

โรงพยาบาลขขุนัธ์
วันที่  30 ตลุาคม  พ.ศ. 2563

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564 (ณ.ตลุาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563)



10.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 2,400.00 2,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ศรีสะเกษไอเฟค/2,400.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ศรีสะเกษไอเฟค/2,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1774/63  31/08/2563

11.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 65,000.00 65,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)  จ ากดั/65,000.00
บริษทั  ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)  จ ากดั/

65,000.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 105/2563  31/03/2563

12.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 6,373.56 6,373.56 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั  อซูีซุตังปักศรีสะเกษ จ ากดั/6,373.56 บริษทั  อซูีซุตังปักศรีสะเกษ จ ากดั/6,373.56 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 65/64  28/09/2563

13.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 540.35 540.35 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั  อซูีซุตังปักศรีสะเกษ จ ากดั/540.35 บริษทั  อซูีซุตังปักศรีสะเกษ จ ากดั/540.35 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 65/64  28/09/2563

14.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 400.00 400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคอมป้ายดีไซน์ โดยนายทินพฒัน์  วงค์ภกัดี/400.00
ร้านคอมป้ายดีไซน์ โดยนายทินพฒัน์  วงค์ภกัดี/

400.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ศก 0032.301/8722  09/10/2563

15.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 949,410.00 949,410.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พเีอชดี จ ากดั/949,410.00 บริษทั เอน็พเีอชดี จ ากดั/949,410.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 104/2563  23/03/2563

16.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 6,300.00 6,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายยุทธศักด์ิ  พละมาตร์/6,300.00 นายยุทธศักด์ิ  พละมาตร์/6,300.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 24/64  08/10/2563

17.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 21,400.00 21,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั  ลีเพยีววอเตอร์  จ ากดั/21,400.00 บริษทั  ลีเพยีววอเตอร์  จ ากดั/21,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 71/64  16/10/2563

18.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 2,500.00 2,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง คลีนิคดาวเทียม นาย โอรส ดวงใจ/2,500.00 คลีนิคดาวเทียม นาย โอรส ดวงใจ/2,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 77/64  21/10/2563

19.00 จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 8,267.89 8,267.89 วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษทั  โตโยต้าศรีสะเกษ(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/

8,267.89

บริษทั  โตโยต้าศรีสะเกษ(1993)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากดั/8,267.89

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 67/64  16/10/2563

20.00 วสัดุไฟฟา้ 2,100.00 2,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/2,100.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/2,100.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1769/63  30/09/2563



21.00 ครุภณัฑ์ไฟฟา้ 7,500.00 7,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/7,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/7,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 49/64  15/10/2563

22.00 ครุภณัฑ์ไฟฟา้ 4,500.00 4,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/4,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 52/64  15/10/2563

23.00 วสัดุไฟฟา้ 5,698.00 5,698.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/5,698.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/5,698.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 58/64    15/10/63

24.00 วสัดุไฟฟา้ 7,580.00 7,580.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/7,580.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/7,580.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 56/64  15/10/2563

25.00 วสัดุไฟฟา้ 9,260.00 9,260.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/9,260.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/9,260.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 86/64  22/10/2563

26.00 วสัดุยา/เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,760.00 11,760.00 วธิเีฉพาะเจาะจง กลุ่มรักษส์มุนไพรบ้านนิคมซอย 4/11,760.00 กลุ่มรักษส์มุนไพรบ้านนิคมซอย 4/11,760.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 74/64    16/10/2563

27.00 วสัดุกอ่สร้าง 5,635.00 5,635.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/5,635.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/5,635.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1762/63  29/09/2563

28.00 วสัดุกอ่สร้าง 1,465.00 1,465.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/1,465.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/1,465.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1767/63  30/09/2563

29.00 วสัดุกอ่สร้าง 750.00 750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/750.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/750.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1767/63  30/09/2563

30.00 วสัดุกอ่สร้าง 4,500.00 4,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/4,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 23/64  08/10/2563

31.00 วสัดุกอ่สร้าง 2,700.00 2,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/2,700.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/2,700.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 44/64  15/10/2563

32.00 วสัดุกอ่สร้าง 5,400.00 5,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/5,400.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/5,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 68/64    16/10/2563



33.00 วสัดุโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 560.00 560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/560.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/560.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ศก 0032.301/8723  09/10/2563

34.00 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,560.00 1,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/1,560.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/1,560.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 43/64  15/10/2563

35.00 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,004.00 24,004.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีกติติรัชต์  จ ากดั/24,004 บริษทั ศรีกติติรัชต์  จ ากดั/24,004 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 124/64  02/10/2563

36.00 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,250.00 4,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสิทธิ์กอ่สร้าง/4,250.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสิทธิ์กอ่สร้าง/4,250.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ศก 0032.301/8507  30/09/2563

37.00 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 84,150.00 84,150.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสิทธิ์กอ่สร้าง/84,150.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสิทธิ์กอ่สร้าง/84,150.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ศก 0032.301/8507  30/09/2563

38.00 วสัดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 4,400.00 4,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีอี ีเอน็เตอร์ไพรส์/4,400.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีอี ีเอน็เตอร์ไพรส์/4,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1813/63  17/09/2563

39.00 วสัดุส านักงาน 2,100.00 2,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/2,100.00 ร้านชัยชนะ/2,100.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1772/63  23/09/2563

40.00 วสัดุส านักงาน 1,400.00 1,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/1,400.00 ร้านชัยชนะ/1,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1772/63  23/09/2563

41.00 วสัดุส านักงาน 960.00 960.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/960.00 ร้านชัยชนะ/960.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1772/63  23/09/2563

42.00 วสัดุส านักงาน 5,250.00 5,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/5,250.00 ร้านชัยชนะ/5,250.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1772/63  23/09/2563

43.00 วสัดุส านักงาน 1,500.00 1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/1,500.00 ร้านชัยชนะ/1,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1772/63  23/09/2563

44.00 วสัดุส านักงาน 70.00 70.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/70.00 ร้านชัยชนะ/70.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1772/63  23/09/2563



45.00 วสัดุส านักงาน 1,500.00 1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/1,500.00 ร้านชัยชนะ/1,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1772/63  23/09/2563

46.00 วสัดุส านักงาน 750.00 750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/750.00 ร้านชัยชนะ/750.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1772/63  23/09/2563

47.00 วสัดุส านักงาน 490.00 490.00 วธิเีฉพาะเจาะจง คลีนิคคอมพวิเตอร์/490.00 คลีนิคคอมพวิเตอร์/490.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 25/64  05/10/2563

48.00 วสัดุส านักงาน 2,900.00 2,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/2,900.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/2,900.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 49/64  15/10/2563

49.00 วสัดุส านักงาน 4,275.00 4,275.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/4,275.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/4,275.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 57/64   15/10/2563

50.00 วสัดุส านักงาน 5,800.00 5,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/5,800.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/5,800.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 76/64  22/10/2563

51.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 57,523.20 57,523.20 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีอี ีเอน็เตอร์ไพรส์/57,523.20 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีอี ีเอน็เตอร์ไพรส์/57,523.20 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1776/63  23/09/2563

52.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 18,000.00 18,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั/18,000.00 บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั/18,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 21/64  08/10/2563

53.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,248.00 1,248.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,248.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,248.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1770/63  30/09/2563

54.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,400.00 6,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/6,400.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/6,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1770/63  30/09/2563

55.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,500.00 2,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/2,500.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/2,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1770/63  30/09/2563

56.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,568.00 1,568.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,568.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,568.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1770/63  30/09/2563

57.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 660.00 660.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/660.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/660.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1770/63  30/09/2563



58.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,568.00 1,568.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,568.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,568.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1770/63  30/09/2563

59.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,740.00 1,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,740.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,740.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1770/63  30/09/2563

60.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,325.00 2,325.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีอี ีเอน็เตอร์ไพรส์/2,325.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีอี ีเอน็เตอร์ไพรส์/2,325.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 3/64  02/10/2563

61.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 240.00 240.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/240.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/240.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 46/64  09/10/2563

62.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 9,770.00 9,770.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/9,770.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/9,770.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 50/64  15/10/2563

63.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 8,800.00 8,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั  น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั/8,800.00 บริษทั  น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั/8,800.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 72/64  16/10/2563

64.00 วสัดุงานบ้านงานครัว 17,500.00 17,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านยะลาวสัดุภณัฑ์ โดย นายวลัลภ  ออ่นค า/17,500.00
ร้านยะลาวสัดุภณัฑ์ โดย นายวลัลภ  ออ่นค า/
17,500.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 117/64  05/10/2563

65.00 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 25,195.00 25,195.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/25,195.00 บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/25,195.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1818/63    30/09/2563

66.00 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 15,470.00 15,470.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/15,470.00 บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/15,470.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1819/63    30/09/2563

67.00 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 88,218.00 88,218.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/88,218.00 บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/88,218.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1819/63    30/09/2563

68.00 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 63,570.00 63,570.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/63,570.00 บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/63,570.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1819/63    30/09/2563

69.00 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 69,069.00 69,069.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/69,069.00 บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/69,069.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1819/63    30/09/2563

70.00 วสัดุการแพทย์ 1,700.00 1,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากดั/1,700.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากดั/1,700.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1/64  01/10/2563



71.00 วสัดุการแพทย์ 4,200.00 4,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/4,200.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/4,200.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 2/64  02/10/2563

72.00 วสัดุการแพทย์ 15,500.00 15,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั กญัญาโม จ ากดั/15,500.00 บริษทั กญัญาโม จ ากดั/15,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 4/64  02/10/2563

73.00 วสัดุการแพทย์ 5,800.00 5,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ทีเค เมด แอนด์ เซอร์วสิ/5,800.00 ทีเค เมด แอนด์ เซอร์วสิ/5,800.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 18/64  02/10/2563

74.00 วสัดุการแพทย์ 12,600.00 12,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลังเมดิคอล 1984 (ส านักงานใหญ)่/

12,600.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลังเมดิคอล 1984 (ส านักงาน
ใหญ)่/12,600.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 42/64  08/10/2563

75.00 วสัดุการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/13,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/13,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 47/64  15/10/2563

76.00 วสัดุการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/13,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/13,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 53/64  15/10/2563

77.00 วสัดุการแพทย์ 4,140.00 4,140.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากดั/4,140.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากดั/4,140.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 59/64  12/10/2563

78.00 วสัดุการแพทย์ 37,300.00 37,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลังเมดิคอล 1984 (ส านักงานใหญ)่/

37,300.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลังเมดิคอล 1984 (ส านักงาน
ใหญ)่/37,300.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 69/64  16/10/2563

79.00 วสัดุการแพทย์ 7,490.00 7,490.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเวนช่ัน ทีม (2020) จ ากดั/7,490.00 บริษทั โปรเวนชั่น ทีม (2020) จ ากดั/7,490.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 84/64  22/10/2563

80.00 วสัดุบริโภค 4,900.00 4,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/4,900.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/4,900.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1775/63  30/09/2563

81.00 วสัดุบริโภค 624.00 624.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/624.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/624.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 20/64  08/10/2563

82.00 วสัดุบริโภค 4,400.00 4,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/4,400.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/4,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 20/64  08/10/2563



83.00 วสัดุบริโภค 17,155.00 17,155.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/17,155.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/17,155.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 120/64    09/10/2563

84.00 วสัดุบริโภค 3,450.00 3,450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/3,450.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/3,450.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 70/64 26/10/2563

85.00 วสัดุบริโภค 21,259.00 21,259.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/21,259.00 บริษทั ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/21,259.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 121/64    22/10/2563

86.00 จา้งเหมาพมิพแ์บบฟอร์มการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพมิพ์/12,000.00 ศรีสะเกษการพมิพ์/12,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1773/63 23/09/2563

87.00 จา้งเหมาพมิพแ์บบฟอร์มการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพมิพ์/3,000.00 ศรีสะเกษการพมิพ์/3,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1773/63 23/09/2563

88.00 จา้งเหมาพมิพแ์บบฟอร์มการแพทย์ 31,000.00 31,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพมิพ์/31,000.00 ศรีสะเกษการพมิพ์/31,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1773/63 23/09/2563

89.00 จา้งเหมาท าตรายาง 240.00 240.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/240.00 ร้านชัยชนะ/240.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 5/64  02/10/2563

90.00 จา้งเหมาท าตรายาง 2,480.00 2,480.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/2,480.00 ร้านชัยชนะ/2,480.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 5/64  02/10/2563

91.00 จา้งเหมาพมิพแ์บบฟอร์มการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพมิพ์/6,000.00 ศรีสะเกษการพมิพ์/6,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 55/64  08/10/2563

92.00 วสัดุอืน่ๆ 4,300.00 4,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/4,300.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวทีรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/4,300.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1753/63  29/09/2563

93.00 วสัดุอืน่ๆ 85,600.00 85,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับบลิว.เอ เอน็จเินียร่ิง เซอร์วสิ/85,600.00
หจก. เอส.ดับบลิว.เอ เอน็จเินียร่ิง เซอร์วสิ/

85,600.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 19/64  002/10/2563









ล าดับ งานทีจั่ดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

1  จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน                 11,150.00            11,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพรเจริญท าเบาะ โดยนายสุพรรณ 
ทองประมูล/11,150.00

ร้านพรเจริญท าเบาะ โดยนายสุพรรณ ทอง
ประมูล/11,150.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 122/64  29/10/2563

2  จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน                  9,350.00              9,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านขุขันธ์ไฮเทคโดยนายภาณุรัตน์ จ าปี/
9,350.00

ร้านขุขันธ์ไฮเทคโดยนายภาณุรัตน์ จ าปี/9,350.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 169/64  13/11/2563

3  จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน                  6,000.00              6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพรเจริญท าเบาะ โดยนายสุพรรณ 
ทองประมูล/6,000.00

ร้านพรเจริญท าเบาะ โดยนายสุพรรณ ทอง
ประมูล/6,000.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 195/64  18/11/2563

4  จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์อื่นๆ                 25,573.00            25,573.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ลีเพียววอเตอร์  จ ากดั/25,573.00 บริษัท  ลีเพียววอเตอร์  จ ากดั/25,573.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 211/64  18/11/2563

5 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                  2,400.00              2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ศรีสะเกษไอเฟค/

2,400.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ศรีสะเกษไอเฟค/2,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 1817/63  30/09/2563

6 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                 60,833.25            60,833.25 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภยั ทีเอน็เอน็ 
การ์ด 2009 จ ากดั/60,833.25

บริษัท รักษาความปลอดภยั ทีเอน็เอน็ การ์ด 2009

 จ ากดั/60,833.25
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 459/2563  31/01/2563

7 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                 65,000.00            65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท  ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)  

จ ากดั/65,000.00

บริษัท  ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)  จ ากดั/

65,000.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 105/63     31/03/2563

8 จา้งเหมาบริการอื่นๆ               584,990.00          584,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็พีเอชดี จ ากดั/584,990.00 บริษัท เอน็พีเอชดี จ ากดั/584,990.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 104/2563  23/03/2563

9 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                 10,000.00            10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สุข มังสา/10,000.00 นาย สุข มังสา/10,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 174/64  29/10/2563

10 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                 12,000.00            12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สุข มังสา/12,000.00 นาย สุข มังสา/12,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 172/64    05/11/2563

แบบรายงานผลการปฏบิัตติามแผนปฏบิัตกิารจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ณ.ตลุาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563)

โรงพยาบาลขุขันธ์
วนัที่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2563



11 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                  6,700.00              6,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิระชัย  กองโพธิชั์ย/6,700.00 นายวิระชัย  กองโพธิชั์ย/6,700.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 175/64    12/11/2563

12 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                 12,000.00            12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ บญุขาว/12,000.00 นายประสิทธิ ์ บญุขาว/12,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 165/64    05/11/2563

13 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                  4,296.05              4,296.05 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ(1993)ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากดั/4,296.05

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

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 209/64  18/11/2563

14 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                  7,491.07              7,491.07 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ(1993)ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากดั/7,491.07

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

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 209/64  18/11/2563

15 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                  8,935.57              8,935.57 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ(1993)ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากดั/8,935.57

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

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 209/64  18/11/2564

16 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                  9,774.99              9,774.99 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท  โตโยต้าศรีสะเกษ(1993)ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากดั/9,774.99

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

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 209/64  18/11/2565

17 จา้งเหมาบริการอื่นๆ                 60,833.25            60,833.25 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภยั ทีเอน็เอน็ 
การ์ด 2009 จ ากดั/60,833.25

บริษัท รักษาความปลอดภยั ทีเอน็เอน็ การ์ด 2009

 จ ากดั/60,833.25
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 459/2563  31/01/2563

18 วัสดุยานพาหนะ                     450.00                450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
450.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/450.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 179/64  17/11/2563

19 วัสดุไฟฟ้า                  6,500.00              6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน หนิงอเิล็คโทรนิค โดยนายชาญณรงค์
 ยงกลุ/6,500.00

ร้าน หนิงอเิล็คโทรนิค โดยนายชาญณรงค์ ยงกลุ/

6,500.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 89/64  29/10/2563

20 วัสดุไฟฟ้า                 24,640.00            24,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
24,640.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
24,640.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 133/64  04/11/2563

21 วัสดุไฟฟ้า                  6,750.00              6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
6,750.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/6,750.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 182/64  13/11/2563

22 วัสดุไฟฟ้า                 17,960.00            17,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
17,960.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
17,960.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 219/64    18/11/63



23 วัสดุยา/เวชภณัฑ์มิใช่ยา                  5,760.00              5,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากดั/5,760.00 บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากดั/5,760.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 216/64  30/10/2563

24 วัสดุยา/เวชภณัฑ์มิใช่ยา                  4,200.00              4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
กลุ่มรักษ์สมุนไพรบา้นนิคมซอย 
4/4,200.00

กลุ่มรักษ์สมุนไพรบา้นนิคมซอย 4/4,200.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 217/64  12/11/2563

25 วัสดุกอ่สร้าง                 17,010.00            17,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/

17,010.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/17,010.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 125/64  02/11/2563

26 วัสดุกอ่สร้าง                  6,435.00              6,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
6,435.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/6,435.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 180/64  13/11/2563

27 วัสดุกอ่สร้าง                  3,160.00              3,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
3,160.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/3,160.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 194/64  18/11/2563

28 วัสดุกอ่สร้าง                  2,785.00              2,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
2,785.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/2,785.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 191/64    12/11/2563

29 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์                  3,900.00              3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน หนิงอเิล็คโทรนิค โดยนายชาญณรงค์
 ยงกลุ/3,900.00

ร้าน หนิงอเิล็คโทรนิค โดยนายชาญณรงค์ ยงกลุ/

3,900.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 88/64  29/10/2563

30 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์                  2,880.00              2,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
2,880.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/2,880.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 196/64 22/10/2563

31 ครุภณัฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์                 17,000.00            17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเคร่ืองเสียง  โดย  นางสาวปวีณา  
พวงจนิดา/17,000.00

ร้านเคร่ืองเสียง  โดย  นางสาวปวีณา  พวงจนิดา/

17,000.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 193/64  18/11/2563

32 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์                 20,500.00            20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเคร่ืองเสียง  โดย  นางสาวปวีณา  
พวงจนิดา/20,500.00

ร้านเคร่ืองเสียง  โดย  นางสาวปวีณา  พวงจนิดา/

20,500.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 192 /64  18/11/2563

33 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                  4,250.00              4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสิทธิก์อ่สร้าง/
4,250.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสิทธิก์อ่สร้าง/4,250.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ศก 0032.301/8507  30/09/2563

34 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 84,150.00            84,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสิทธิก์อ่สร้าง/
84,150.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรสิทธิก์อ่สร้าง/84,150.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ศก 0032.301/8507  30/09/2563

35 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 33,296.00            33,296.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีกติติรัชต์  จ ากดั/33,296.00 บริษัท ศรีกติติรัชต์  จ ากดั/33,296.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 242/64  02/11/2563



36 วัสดุคอมพิวเตอร์                 13,650.00            13,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลีนิคคอมพิวเตอร์/13,650.00 คลีนิคคอมพิวเตอร์/13,650.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 129/64  29/10/2563

37 วัสดุคอมพิวเตอร์                 11,000.00            11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/11,000.00 ร้านชัยชนะ/11,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 78/64  26/10/2563

38 วัสดุคอมพิวเตอร์                 87,950.00            87,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/87,950.00 ร้านชัยชนะ/87,950.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 78/64  26/10/2563

39 วัสดุคอมพิวเตอร์                  1,300.00              1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/1,300.00 ร้านชัยชนะ/1,300.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 215/64  24/11/2563

40 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย                 18,000.00            18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กวีทรัพย์ ซัพพลาย จ ากดั/

18,000.00
บริษัท กวีทรัพย์ ซัพพลาย จ ากดั/18,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 119/64  29/10/2563

41 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย                 24,000.00            24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ทีม จ ากดั/24,000.00 บริษัท เอลิสต์ ทีม จ ากดั/24,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 147/64  05/11/2563

42 วัสดุส านักงาน                  5,500.00              5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน หนิงอเิล็คโทรนิค โดยนายชาญณรงค์
 ยงกลุ/5,500.00

ร้าน หนิงอเิล็คโทรนิค โดยนายชาญณรงค์ ยงกลุ/

5,500.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 90/64  29/10/2563

43 วัสดุส านักงาน                 14,700.00            14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลีนิคคอมพิวเตอร์/14,700.00 คลีนิคคอมพิวเตอร์/14,700.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 128/64  29/10/2563

44 วัสดุส านักงาน                 13,310.00            13,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/13,310.00 ร้านชัยชนะ/13,310.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 130/64  28/10/2563

45 วัสดุส านักงาน                     375.00                375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/375.00 ร้านชัยชนะ/375.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 130/64  28/10/2563

46 ครุภณัฑ์ส านักงาน                 30,000.00            30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากดั/30,000.00 บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากดั/30,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 123/64  04/11/2563

47 วัสดุส านักงาน                     180.00                180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

180.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/180.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 131/64  29/10/2563

48 วัสดุส านักงาน                 17,655.00            17,655.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

17,655.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/17,655.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 131/64  29/10/2563



49 วัสดุส านักงาน                 13,000.00            13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากดั/13,000.00 บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากดั/13,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 163/64    05/11/2563

50 วัสดุส านักงาน                  3,050.00              3,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/3,050.00 ร้านชัยชนะ/3,050.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 188/64   16/11/2563

51 วัสดุส านักงาน                     180.00                180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/3,050.00 ร้านชัยชนะ/3,050.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 189/64  16/11/2563

52 ครุภณัฑ์ส านักงาน                 17,940.00            17,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลีนิคคอมพิวเตอร์/17,940.00 คลีนิคคอมพิวเตอร์/17,940.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 198/64  13/11/2563

53 ครุภณัฑ์ส านักงาน                  9,000.00              9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากดั/9,000.00 บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากดั/9,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 197/64    18/11/2563

54 วัสดุส านักงาน                  4,275.00              4,275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/

4,275.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/4,275.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 199/64  18/11/2563

55 วัสดุส านักงาน                 20,685.00            20,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

20,685.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/20,685.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 206/64  18/11/2563

56 วัสดุส านักงาน                 20,695.00            20,695.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/20,695.00 ร้านชัยชนะ/20,695.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 208/64  23/11/2563

57 วัสดุงานบา้นงานครัว                 33,880.00            33,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีีอ ีเอน็เตอร์ไพรส์/

33,880.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีีอ ีเอน็เตอร์ไพรส์/33,880.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 127/64  29/10/2563

58 วัสดุงานบา้นงานครัว                  4,180.00              4,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

4,180.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/4,180.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 83/64  28/10/2563

59 วัสดุงานบา้นงานครัว                  1,092.00              1,092.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

1,092.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,092.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 83/64  28/10/2563

60 วัสดุงานบา้นงานครัว                 22,880.00            22,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

22,880.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/22,880.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา

บส 83/64  28/10/2563

61 วัสดุงานบา้นงานครัว                  1,568.00              1,568.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

1,568.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,568.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 83/64  28/10/2563



62 วัสดุงานบา้นงานครัว                 53,400.00            53,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  กติติเชษฐ์  เอสพีอาร์/
53,400.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  กติติเชษฐ์  เอสพีอาร์/
53,400.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 168/64  05/11/2563

63 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว                  4,500.00              4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีีอ ีเอน็เตอร์ไพรส์/

4,500.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีีอ ีเอน็เตอร์ไพรส์/4,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 187/64  11/11/2563

64 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว                  9,000.00              9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีีอ ีเอน็เตอร์ไพรส์/

9,000.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จพีีอ ีเอน็เตอร์ไพรส์/9,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 186/64  06/11/2563

65 วัสดุงานบา้นงานครัว                  1,900.00              1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

1,900.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,900.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา

บส 187/64  11/11/2563

66 วัสดุงานบา้นงานครัว
  24,670.00   24,670.00 

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

24,670.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/24,670.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา

บส 189/64  16/11/2563

67 วัสดุงานบา้นงานครัว
  10,000.00   10,000.00 

วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/

10,000.00    
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กมิแชโลหะกจิ/10,000.00    

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา
บส 200/64  18/11/2563

68 วัสดุงานบา้นงานครัว
  2,270.00   2,270.00 

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

2,270.00 
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/2,270.00 

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 203/64    11/11/2563

69 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,400.00                 2,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

2,400.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/2,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 203/64    11/11/2563

70 วัสดุงานบา้นงานครัว 220.00                    220.00               วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

220.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/220.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 204/64  24/11/2563

71 วัสดุงานบา้นงานครัว 1,200.00                 1,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

1,200.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/1,200.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 205/64  06/11/2563

72 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,560.00                 2,560.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

2,560.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/2,560.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 235/64  26/11/2563

73 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,340.00                31,340.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/

31,340.00
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/31,340.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 244/64  05/11/2563

74 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,895.00                 7,895.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/

7,895.00
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/7,895.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 243/64  05/11/2563



75 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,494.50                59,494.50           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/

59,494.50
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/59,494.50 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 243/64  05/11/2563

76 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,229.50                93,229.50           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/

93,229.50
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/93,229.50 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 243/64  05/11/2563

77 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,221.50                59,221.50           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/

59,221.50
บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั/59,221.50 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 243/64  05/11/2563

78 วัสดุการแพทย์ 18,500.00                18,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ทีเค เมด แอนด์ เซอร์วิส/18,500.00 ทีเค เมด แอนด์ เซอร์วิส/18,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 87/64  29/10/2563

79 วัสดุการแพทย์ 28,500.00                28,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ทีเค เมด แอนด์ เซอร์วิส/28,500.00 ทีเค เมด แอนด์ เซอร์วิส/28,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 86/64  29/10/2563

80 วัสดุการแพทย์ 2,100.00                 2,100.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
2,100.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/2,100.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 85/64  29/10/2563

81 วัสดุการแพทย์ 405.00                    405.00               วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
405.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/405.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 85/64  29/10/2563

82 วัสดุการแพทย์ 15,000.00                15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท  บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั/

15,000.00
บริษัท  บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั/15,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 51/64  20/10/2563

83 วัสดุการแพทย์ 17,600.00                17,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/

17,600.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/17,600.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 170/64  05/11/2563

84 วัสดุการแพทย์ 2,600.00                 2,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/

2,600.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/2,600.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 171/64  05/11/2563

85 วัสดุการแพทย์ 34,000.00                34,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลังเมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)/34,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลังเมดิคอล 1984 (ส านักงาน
ใหญ่)/34,000.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 181/64  13/11/2563

86 วัสดุการแพทย์ 9,500.00                 9,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เศวตอนิดัสทรีส์ จ ากดั/9,500.00 บริษัท เศวตอนิดัสทรีส์ จ ากดั/9,500.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 185/64  13/11/2563

87 วัสดุการแพทย์ 7,000.00                 7,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลังเมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)/7,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลังเมดิคอล 1984 (ส านักงาน
ใหญ่)/7,000.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 214/64  18/11/2563



88 วัสดุการแพทย์ 25,573.00                25,573.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ลีเพียววอเตอร์  จ ากดั/25,573.00 บริษัท  ลีเพียววอเตอร์  จ ากดั/25,573.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 211/64  18/11/2563

89 วัสดุการแพทย์ 5,000.00                 5,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นันท์นภสั ซัพพลาย 
(2017)/5,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นันท์นภสั ซัพพลาย 
(2017)/5,000.00

ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 210/64  18/11/2563

90 วัสดุการแพทย์ 4,200.00                 4,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/

4,200.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล/4,200.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 212/64    18/11/2563

91 วัสดุการแพทย์ 46,000.00                46,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อมิพอร์ท จ ากดั/

46,000.00

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อมิพอร์ท จ ากดั/

46,000.00
ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 177/64    13/11/2563

92 วัสดุบริโภค 35,000.00                35,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/35,000.00 นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/35,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 126/64  22/10/2563

93 วัสดุบริโภค 960.00                    960.00               วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

960.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/960.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 167/64   09/11/2563

94 วัสดุบริโภค 3,150.00                 3,150.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

3,150.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/3,150.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 167/64   09/11/2563

95 วัสดุบริโภค 12,615.00                12,615.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

12,615.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/12,615.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา  บส 175/64    30/10/2563

96 วัสดุบริโภค 4,212.00                 4,212.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

4,212.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/4,212.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา  บส 175/64    30/10/2563

97 วัสดุบริโภค 13,262.00                13,262.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

13,262.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/13,262.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา  บส 213/64    06/11/2563

98 วัสดุบริโภค 5,504.00                 5,504.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

5,504.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/5,504.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 207/64  24/11/2563

99 วัสดุบริโภค                 35,000.00            35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/35,000.00 นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/35,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 209/64    26/11/2563

100 จา้งเหมาท าตรายาง 2,080.00                 2,080.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/2,080.00 ร้านชัยชนะ/2,080.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 80/64  21/10/2563

101 จา้งเหมาพิมพ์แบบฟอร์มการแพทย์ 1,200.00                 1,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์/1,200.00 ศรีสะเกษการพิมพ์/1,200.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 79/64  21/10/2563



102 จา้งเหมาพิมพ์แบบฟอร์มการแพทย์ 11,400.00                11,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์/11,400.00 ศรีสะเกษการพิมพ์/11,400.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 190/64  05/11/2563

103 วัสดุอื่นๆ 960.00                    960.00               วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/

960.00
บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั/960.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 167/64   09/11/2563

104 ครุภณัฑ์อื่นๆ 29,000.00                29,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก. เกษตรกลการ/29,000.00 ร้าน ก. เกษตรกลการ/29,000.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 237/64    05/11/2563

105 วัสดุอื่นๆ 480.00                    480.00               วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/
480.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวีทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง/480.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 234/64  26/11/2563

106 วัสดุอื่นๆ 21,450.00                21,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก. เกษตรกลการ/21,450.00 ร้าน ก. เกษตรกลการ/21,450.00 ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา บส 237/64    05/11/2563














